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Forord

”Undskyld jeg kommer for sent, men min mor fortalte i
går, at jeg skal have en ny ekstra-far”.
Ordene kom fra en 12-årig dreng, da han skyndte sig ind i
den klasse, hvor jeg dengang underviste som lærer.
Skulle jeg bare bede ham om at slå op på side 37 lige som
sine klassekammerater? Skulle jeg trække ham til side for
at spørge ind til det nye, der var sket? Og hvad skulle jeg
i så fald sige til ham?
Hændelsen skete for efterhånden mange år siden. Men
dilemmaer som disse er der kommet flere og flere af for
de lærere, pædagoger og andre fagfolk, der møder børn
i hverdagen. Hvert tredje barn i Danmark oplever inden
sin 18 års fødselsdag, at forældrene går fra hinanden. Og
mange børn får i tillæg nye relationer, de skal forholde sig
til og bo sammen med. Skilsmisser, forandring og opbrud
er blevet en normal del af samfundslivet. Faktisk er det
blevet så normalt i Danmark, at vi kan risikere at glemme,
at for det enkelte barn er det almindelige måske ikke helt
så ligetil.
Midt i det svære skal vi samtidig huske på, at mange børn
og unge kommer godt videre, selv om deres forældre går
fra hinanden. For nogle er forældrenes brud måske ligefrem en lettelse, hvis der forinden har været mange konflikter og misstemning i hjemmet. Men uanset bruddets
karakter vil det ofte skabe store forandringer og forskelligartede følelser i børnenes liv. Derfor har de brug for
hjælp til at forstå og navigere i deres nye hverdag, og de
har brug for at opleve, at deres tanker og følelser er helt
normale reaktioner.

Hvert barn har sine helt særlige tanker, udfordringer og
individuelle bekymringer, når man elsker begge sine forældre, der ikke længere lever sammen. Og hvert barn har
sine helt særlige opgaver, når mors verden og fars verden
samtidig skal bindes sammen inde i sindet og i den praktiske hverdag.
Alligevel er der også mange fællestræk, når børn og unge
fortæller om denne livsudfordring. Denne vigtige viden
ønsker vi på Center for Familieudvikling at samle i det
daglige og ud fra dette tilbyde støtte og inspiration til
både børn og voksne med et forebyggende sigte.
Det er med denne erfaring som afsæt, at vi har etableret
et fireårigt samarbejde med Egmont Fonden, der med
stor velvilje yder økonomisk støtte til projekt ’Delebørn
– hele børn’. Projektet kunne ikke være blevet gennemført uden den støtte og det engagement, som Egmont
Fonden udviser. En stor tak til Egmont Fonden for dette
bidrag og for at sætte fokus på børn og unge i skilsmisser. Samarbejdet favner også de tre kommuner Egedal,
Kolding og Randers, der alle har vist et stort engagement
og interesse i projektet lige fra begyndelsen. Undervejs
i projektet nyder vi også godt af inspiration fra Projekt
OmSorg under Kræftens Bekæmpelse, der har mange
års erfaring i at samarbejde med skoler omkring samtalegrupper.
Frem til udgangen af 2017 vil Center for Familieudvikling
inspirere lærerteams til at give en håndsrækning til og
have blik for de børn og unge i hverdagen, der oplever
brud i deres familie. I tillæg vil over 100 fagfolk blive
uddannet til at oprette børnegrupper på 30 folkeskoler
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i de tre kommuner. Sammen vil vi nå ud til over 1.000
folkeskoleelever med et samtalegruppetilbud i projektperioden, og vi vil sikre os, at alle involverede skoler får
udviklet en konkret handleplan for, hvordan de fremadrettet bedst møder elever og deres forældre, når skilsmisse er en realitet.
Børn, der oplever brud i familien, vil ofte være præget af
sorg og har tit mange spørgsmål og dilemmaer, som de
bærer rundt på, og som de måske føler, at de sidder med
helt for sig selv. Mange kan tro, at de er alene om at tænke, som de gør. Nogle oplever måske også, at forældrene
virker mere tilbagetrukne i en periode, fordi de også selv
ofte går igennem en særdeles svær periode af livet.

Her kan lærere, pædagoger og andre fagfolk gøre en meget vigtig forskel. Skolen er barnets og den unges vigtigste miljø udenfor hjemmet. Det er her, de har daglig
omgang med andre voksne, som de kender. Det er her, de
har jævnaldrende kammerater. Og det er her, de måske
føler, at de har et frirum, hvis de i en periode oplever
problemer i familien.
Center for Familieudvikling har gennem flere år haft gode
erfaringer med at oprette samtalegrupper for børn, der
oplever brud i familien. Børnene finder ofte styrke i at
tale med en voksen, der ikke er involveret i forældrenes
sorg eller konflikter. Samtidig kan mødet med jævnaldrende i en lignende situation give dem en vigtig følelse af
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identifikation, tryghed og fællesskab, og sammen kan de
få en oplevelse af at få nye handlemuligheder. Alt sammen kan bidrage til mere overskud og ro til at koncentrere sig om skoledagen og andre vigtige ting i hverdagen.
Det er vores klare ambition, at dette også kommer til at
gælde for de mange elever, som bliver omfattet af vores
fælles skoleprojekt.
I vores arbejde oplever vi, at side om side med alle
bekymringerne og vanskelighederne bærer de fleste af
børnene og de unge også rundt på glæde og livskraft.
Det er det, der gør livet komplekst, men også håbefuldt.
Derfor må vi voksne træne i at møde begge dele i
børnenes liv. Til tider kan det være svært og udfordrende
for os at lytte til det, børn minder os om. Men vi skylder
dem alligevel at forsøge, så de ikke bliver alene om de
tanker og følelser, de lever med.
Der ligger en spændende og stor opgave foran os. Fire år
kan gøre en vigtig forskel for de involverede børn. Men
vi må ikke glemme, at mange flere børn på danske skoler
kunne have gavn af lignende tilbud. Derfor har projektet
også som ambition, at mange flere kommuner og skoler
finder inspiration og interesse i projektet og følger op
med lignende tiltag i de kommende år. Blandt andet vil
alle interesserede kunne hente viden på projektets hjemmeside børnegruppen.dk, som vil blive opdateret jævnligt med ny information og inspiration.
Materialet i denne mappe henvender sig i særlig grad til
de mange lærere og øvrige fagfolk, der som led i projektet selv kommer til at stå for børnegrupper lokalt på de
involverede skoler. I mappen gives der både indblik i faglig, teoretisk og forskningsbaseret baggrundsviden samt
helt konkret inspiration til, hvorledes man kan etablere
et gruppeforløb for skolebørn.
Alt materiale både her på skrift og på børnegruppen.dk
er udviklet, udarbejdet og skrevet af erfarne fagfolk fra
Center for Familieudvikling: En stor tak skal derfor lyde
til projektleder og lærer Rikke Hermansen, daglig leder

Søren Marcussen, kommunikationschef Jeanette Ringkøbing Rothenborg, psykologerne Trine Hjorth Sindberg
og Else Marie Schmidt Andersen og psykologiprofessor
Frode Thuen fra University College Bergen, som også har
en deltidsansættelse ved Center for Familieudvikling.
En stor tak skal også lyde til grafisk designer Maria Bramsen for smukt layout og fine illustrationer og tegninger,
som vi kan glæde os over både på hjemmesiden og i alt
det materiale, der følger med dette projekt.
På samme vis sender vi en stor tak til den internationalt
prisbelønnede fotograf Lærke Posselt for hendes smukke og dybfølte billeder, der ligeledes vil kunne ses både i
dette materiale, på hjemmesiden og i alt øvrigt materiale
i projektet.
En stor tak skal i særlig grad også rettes til de mange samarbejdspersoner i Egedal, Kolding og Randers Kommune
– med tak for at støtte op om projektet og vise så stort et
engagement. Tak til Per Bøge og Jes Dige fra Projekt OmSorg for løbende sparring og vigtig involvering i projektet.
Til allersidst vil jeg takke for al den inspiration og viden,
som ikke mindst de mange børn, unge og deres familier
har givet os igennem årene ved at lade os få et indblik
i deres vigtige og personlige livserfaringer. Det er ikke
mindst deres tanker og tillid, der giver os frimodighed til
det videre arbejde.
Det er vores store håb, at materialet vil inspirere og vække nysgerrighed og give mod til konkret handling – til
gavn for børn, unge og deres familier.
Rigtig god læselyst.

Annette Due Madsen
Psykolog og familieterapeut
Direktør for Center for Familieudvikling
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Brugerguide
Materialet i denne mappe henvender sig i særlig grad til
de fagfolk, der har direkte berøring med elever fra de tre
projektkommuner, og som selv kommer til at afholde
børnegrupper på de involverede skoler.

Undervejs i denne gennemgang vil teorien blive understøttet af konkrete eksempler på, hvordan det teoretiske
afsæt kan overføres som intervention i en gruppekontekst.

Mappen indeholder det undervisningsmateriale, som vil
blive præsenteret og gennemgået på det fire dages kursus, som alle projektets børnegruppeledere deltager i.

DEL III koncentrerer sig om interventionen i praksis.
Denne del af manualen vil i særlig grad præsentere en
række metaforer, redskaber og konkrete øvelser, som har
vist sig virkningsfulde i gruppeforløb med børn og unge.
Dele af dette materiale er udviklet på baggrund af empirisk erfaring på Center for Familieudvikling. Andre dele
er sammenfattet med inspiration fra andet pædagogisk
materiale og fra børnegrupper i Norge. Til slut i denne
del præsenteres en række praktiske råd til, hvordan man
som gruppeleder selv kan gå i gang med et gruppeforløb.

Materialet er delt op i tre hovedafsnit:

DEL I giver en introduktion til hele skilsmissefeltet:
~ Hvad siger statistik og forskning om
børn og unge i skilsmisser?
~ Hvilke tanker, følelser og udfordringer
omkring kommunikation og samarbejde
vil ofte præge børnenes forældre?
~ Hvad ved vi om børn og unges
reaktioner i brudprocessen?

DEL II præsenterer de teoretiske overvejelser og begreber, der ligger til grund for projektets indhold og interventionsform. Herunder vil der bl.a. være:
~ Et fokus på sundhed og en præsentation
af professor Aaron Antonovskys teori om
Oplevelse Af Sammenhæng (OAS)
~ En analyse af samtalen som redskab: Psykolog
Haldor Øvreeides tilgang til samtalen med børn
~ En afklaring af, hvorfor samtalegrupper giver
mening. Herunder vil der bl.a. være en kort introduktion til udvalgte gruppefaktorer, som
ifølge forskning medvirker til positiv forandring hos det enkelte medlem af en samtalegruppe. Afsnittet tager afsæt i psykiater Irvin
Yaloms beskrivelser af disse gruppefaktorer
~ En præsentation af begrebet mentalisering
og betydningen i forhold til børn og
unges mestring af forældrenes brud

Ud over alt det materiale, som denne mappe allerede
indeholder, vil det være muligt for kursusdeltagerne at
hente supplerende viden og inspiration på projektets
hjemmeside børnegruppen.dk. Undervejs i projektperioden vil hjemmesiden blive opdateret med uddybende
tekster, flere øvelser og øvrigt inspirationsmateriale, som
alle kursister har adgang til via deres personlige login til
hjemmesidens intra.
I materialet skriver vi både ’skilsmisse’ og ’brud’ med tanke på, at det har samme betydning. Om forældrene har
haft papir på hinanden og derfor officielt skilles, eller de
går fra hinanden uden at have indgået ægteskab forud
for bruddet, skelnes der ikke imellem i materialet, hvad
angår implikationerne for de involverede børn.
Det bør understreges, at der i det samlede materiale
ikke som udgangspunkt sondres skarpt mellem yngre og
ældre børn inden for projektets målgruppe – elever i
alderen 8-16 år. Dette gælder for så vel beskrivelsen af
de udfordringer og behov, som børn af skilte forældre
typisk vil rumme. Og det gælder for de afsnit, hvor forskellige samtaleteknikker og øvelser bliver præsenteret.
Især hvad angår øvelser, vil der dog være nogle, der henvender sig mere til hhv. de yngre eller ældre inden for
projektets målgruppe. Men tanken er, at den enkelte
børnegruppeleder lader sig inspirere af materialet som
helhed, tager udgangspunkt i den konkrete gruppe og tilpasser brugen af de forskellige virkemidler i forhold til de
børn eller unge, som gruppen rummer.
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Denne del af materialet har til formål at tegne en generel
forståelsesramme for skilsmissefeltet. Indledningsvist vil der
være et kort oprids af samtalegrupper for børn som begreb og
interventionsform i skoleregi, eftersom børnegrupper vil være
omdrejningspunktet for hele dette skolebaserede projekt.
Herefter følger en gennemgang af hvad forskning og erfaringer
fortæller os om både børn og voksne i brudprocessen. Statistik
og undersøgelser drages ind undervejs for at give forskellige
indikationer på, hvordan forældres brud kan påvirke børn.
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DEL I y Introduktion til skilsmissefeltet

1. Indledning

R

igtig mange børn og unge kommer godt
videre efter en skilsmisse. Og de er alle
sammen lige så ’normale’ og forskellige
som alle deres jævnaldrende. De har
deres skole, fritidsinteresser, venner, familie, håb
og drømme. De er ikke ’skilsmissebørn’. De er først
og fremmest børn og unge med hver deres liv og
historie.
Samtidig lever de med et særligt livsvilkår, som vi
ved fra både forskning og erfaring kan give særlige
udfordringer i opvæksten. Selv i de familier, hvor et
brud mellem forældrene sker uden større dramatik,
og hvor forældrene er ret enige om, hvordan de
bedst drager fælles omsorg for deres børn, vil bruddet mellem forældre næsten altid være forbundet
med triste følelser. Det vil altid være en central livsforandring, som stiller store krav til børnene eller de
unge om at kunne tilpasse sig. Og særlige overvejelser og bekymringer vil fylde mere hos dem undervejs i opvæksten og måske også i voksenlivet.
Det kræver et stort overblik og overskud hos et
barn eller en teenager at navigere i dagligdagen, når
en familie deles op mellem to hjem, der måske ikke
altid er enige eller måske i perioder præges af konflikter. Den ene forælder kan være vred, den anden
lettet. Den ene har måske allerede en ny kæreste.
Den anden føler sig måske ensom og ulykkelig. Mange børn og unge kan endda føle, at de personligt
har ansvar for, at forældrene ikke længere ønsker
at leve sammen. Børnene kan føle sig splittede og
overladt til deres svære følelser alene, fordi de
måske oplever, at forældrene i en periode ikke har
samme overskud – eller at de allerede er nået længere i deres følelsesmæssige proces, end børnene
er. Og mange vil oven i det skulle lære nye familie-

1. Indledning

medlemmer at kende, selv om de måske helst ville
undgå det.
Mange børn i skilsmisser vil skulle forholde sig til
alle disse forskellige – og måske mudrede – dagsordener, nye relationer og også ofte nye kammerater
og nye omgivelser. De vil gå meget langt for at gøre
begge forældre glade, og det lader ikke altid megen
plads tilbage til egne behov og tanker. Der er derfor
risiko for, at børn og unge med skilte forældre kommer til at svæve mellem følelsen af at skulle mestre
mange nye roller og opgaver samtidig med, at de
rummer følelser som uoverskuelighed og afmagt.
Brud i en familie kan af alle disse grunde være en
langvarig proces. Der vil ofte være tale om en sorg,
der løbende vil ændre form, fordi der kan opstå nye,
uforudsete uoverensstemmelser og nye følelser af
splittelse mellem loyaliteten og kærligheden til
begge forældre.
Med projektet ’Delebørn – hele børn’ ønsker vi at
ruste børn og unge til bedre at kunne mestre deres
nye livsudfordringer. Interventionen er tænkt ind i
et skoleregi, fordi det er her, børn og unge tilbringer
en stor del af deres dagligdag. Og det er her, hvor
de møder kompetente fagfolk, som kender dem i
forvejen uden at være følelsesmæssigt involveret i
skilsmissen.
Der er al mulig grund til at gøre en indsats. Vi ved
nemlig også fra både forskning og erfaring, at det
nytter at støtte børnene på deres vej. Som nævnt
indledningsvist vil mange børn og unge udvikle sig
godt efter bruddet, og det gælder måske især dem,
der oplever at være omgivet af voksne, der ser dem
og støtter dem.
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1.1 Børnegrupper som begreb
I de seneste 15-20 år har der været en voksende
interesse for at arbejde med børne- og ungegrupper som interventionsform. En central forklaring
kan være, at man i fagkredse har fået mere viden
om – og en større optagethed af – børns perspektiv. Derudover har man fra forskning og forskellige
undersøgelser fået mere og mere viden om, hvilke
interventionsformer, der kan hjælpe og støtte børn,
når de oplever særlige livsudfordringer1.
Især er der gennem årene blevet en større bevidsthed om fordelene ved at samle mennesker – voksne som børn – som møder forskellige udfordringer
i livet. Gruppedynamikken har i særlig grad vist sig
at kunne give deltagerne en oplevelse af øget selvhjælp og gensidig sparring. I denne sammenhæng
har man måske i særlig grad herhjemme hørt om
de sorggrupper for børn, der har mistet en forælder
eller søskende, som Projekt OmSorg under Kræftens Bekæmpelse har været bannerfører for i mere
end tyve år. OmSorg har med stor gennemslagskraft
oprettet sorggrupper for børn og unge i forskellige
sammenhænge, herunder også i skoleregi, og af denne grund har konsulenter fra OmSorg også bidraget
til den uddannelse, som nærværende materiale indgår i. Sideløbende er andre varianter af børnegrupper kommet til. I dag har man i forskellige fora på
kommunalt plan og i private organisationer bl.a. oprettet samtalegrupper for børn, der har psykisk syge
forældre, handicappede søskende, forældre med
alkoholproblemer eller anden misbrugsadfærd, osv.
Hvad angår børn med skilte forældre har Center for
Familieudvikling afholdt samtalegrupper igennem
flere år, og grupper for disse børn oprettes også i et
vist omfang i kommunalt regi og i Statsforvaltningen.
Der kan være mange forskellige formål med at arbejde med børnegrupper. Via gruppen kan man undervise børnene i forskellige temaer og dermed give
dem øget viden om de nye livsomstændigheder, de
lever i. Gruppen kan som nævnt også fungere som
en støtte for børn og unge, der har særlige udfor1 I. Nordentoft & G. Eide: ’Børne og unge grupper – veje til mestring i
teori og praksis’, Akademisk Forlag (2013)

2. Statistik og forskning

dringer inde på livet. Man kan også via gruppen
støtte børnene i at opnå øget mestring, især via forskellige øvelser og fokus på redskaber. Endeligt skal
det nævnes, at der i forskellige sammenhænge også
oprettes grupper for børn og unge, hvor sigtet er
behandling og terapi. Det gælder f.eks. grupper, der
samler deltagerne om problematikker som angst,
OCD eller spiseforstyrrelser.
Det er vigtigt at understrege her, at de grupper, som
oprettes i projektet ’Delebørn – hele børn’ har et
pædagogisk sigte. Der er altså ikke tale om behandling, og gruppelederne skal ikke indgå i et terapeutisk forløb med eleverne.

1.2 Skolens fagpersoner er centrale
Mange lærere og pædagoger møder børn med skilte forældre i deres hverdag. I sagens natur kan man
opleve en usikkerhed overfor, hvordan man bedst
støtter dem. Her ligger der et stort potentiale, da
lærere og pædagoger jo netop er de voksne, som
børnene ofte tilbringer flest vågne timer sammen
med i hverdagen. Dette giver dem en særlig indgang til børnene, der samtidig ved, at de taler med
voksne, der ikke er personligt involveret i børnenes
familierelationer.
Også ud fra et undervisningsmæssigt perspektiv giver børnegrupper på skoler god mening. Som det
kort vil blive opridset senere, er der ofte sammenhæng mellem børn og unges overskud til indlæring
og deres situation efter en skilsmisse. Hvis ikke den
enkelte elev har en oplevelse af at blive støttet
og anerkendt for sine udfordringer i denne vigtige
livsovergang, vil der være en større sandsynlighed
for, at eleven har mindre overskud og koncentration til indlæring og social trivsel i skolen. Oplever
eleven derimod en øget indsigt og forståelse fra de
voksne, som de også møder i undervisningen, kan
det virke aflastende og støttende i indlæringsprocessen.
I Del II vil der være en uddybende fremstilling af
samtalegrupper som interventionsform set i forhold til børn med skilte forældre.
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2. Statistik og forskning

Det følgende afsnit præsenterer et kort oprids af,
hvad forskning og statistiske undersøgelser fortæller os om børn og unge, der oplever, at deres forældre går fra hinanden. Når man læser undersøgelser
og tal, er det vigtigt at minde sig selv om, at statistik
er én ting, det enkelte barn og familieforhold noget
andet. Forskningsresultater og statistik bør derfor
læses med det forbehold, at hvert enkelt barn/
unge og familie har deres egen livshistorie og udgangspunkt, og at forskning og statistik derfor ikke
må udgøre et bagtæppe, vi som fagpersoner regner
med automatisk er gældende for netop den familie,
vi er i berøring med.
Omvendt kan forskning give os vigtig opmærksomhed på, at et brud mellem forældre – de to vigtigste
tilknytningspersoner i et barns liv – er en meget stor
livsomvæltning for den enkelte elev. Undersøgelserne kan vi altså bruge til at blive mere opmærksomme på, hvilke forhold og problematikker for
barnet eller den unge, vi bør være særligt bevidste
om, når vi i vores hverdag som fagpersoner møder
elever, som berøres af skilsmisse.

2.1 Hvad siger forskningen om
børn i skilsmisser?
Både danske og internationale undersøgelser viser,
at skilsmisser ofte vil være en betydelig udfordring i
et barns liv. Bruddet kan have en negativ indvirkning
på børns sundhed, både fysisk og psykisk, og kan give udfordringer og eftervirkninger i opvæksten, for
nogle også langt ind i voksenlivet2.
2 P.R. Amato: ’Children of Divorce in the 1990s: An update of the
Amato and Keith (1991) meta-analysis’, Journal of Family Psychology,
15 (3); M.H. Ottosen m.fl.: ‘Børn og unge I Danmark: Velfærd og trivsel’,
SFI (2010)

2. Statistik og forskning

Forskerne peger dog også på, at flertallet generelt kommer godt videre i opvæksten. Især hvis de
oplever, at der i forskellige rammer er voksne, der
støtter dem og hjælper dem til at mestre de omvæltninger, som bruddet i mere eller mindre grad
vil føre med sig.
Ser vi alene på statistikker, kan man konkludere, at
børn fra brudte hjem statistisk set har flere udfordringer end børn, der ikke oplever skilsmisse. De
fleste børn og unge fra brudte hjem undgår alvorlige problemer. Men der er større risiko for, at de får
problemer, set i forhold til deres jævnaldrende, der
bor sammen med begge deres forældre.
Forskellen mellem de to grupper er ikke nødvendigvis stor. Men risikoen for at blive udsat for sociale
problemer af forskellig art er større og bør derfor
skærpe vores opmærksomhed på de behov, som
børn og unge kan have, når deres familie deles op.3
Sårbarheden viser sig på en række områder. Man
kan blandt andet se, at flere børn og unge med skilte forældre har psykiske og adfærdsmæssige udfordringer, og mange lever generelt med et ringere
selvbillede. De udvikler oftere misbrugsproblemer,
de ryger og drikker generelt mere, de fremtræder
oftere i registre over kriminalitet, og flere falder
statistisk set hurtigere ud af uddannelsessystemet4.

3 A.D. Madsen m.fl.: ’Far, mor og skilsmissen – at være børnene i
midten’, Dansk Psykologisk Forlag (2012)
4 H.J. Breidablik & E Meland: ’Experience of family break-up during
childhood – health and health behavior in adolescence’, Tidsskrift for
den Norske Lægeforening, 119 (16); M.H. Ottosen m.fl.: ‘Børn og unge i
Danmark: Velfærd og trivsel’, SFI (2010)
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Om det entydigt er skilsmissen, der har påvirket
børnene negativt, eller om der i forvejen har været
store udfordringer i familierne, der har ført til skilsmisse, kan være svært at gennemskue alene ud fra
statistikker. Men mange psykologer og fagfolk med
viden om børn i skilsmisser, både i Danmark og internationalt, er ikke i tvivl om, at bruddet i sig selv
risikerer at påvirke børn og unge i mærkbar grad.
Dette bekræftes også af forskellige undersøgelser,
hvor man har interviewet børn om deres oplevelse
af forældrenes brud.
Et eksempel er rapporten ’Børn i deleordninger – en
kvalitativ undersøgelse’, som Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) udgav i 20115. I det hele
taget har SFI udarbejdet flere centrale undersøgelser af området i 2010 og 2011. Heraf fremgår det
blandt andet, at børn, der bor i hjem med stedfamilie eller med kun én forsørger, statistisk set får færre
input til lektierne. De har oftere skiftet skole og skal
dermed flere gange begynde forfra med at finde
nye kammerater. De pjækker hyppigere og tidligere
i skolelivet. Og så lever de oftere i hjem, hvor der er
lidt færre penge at gøre godt med end i husholdninger, hvor der typisk vil være to indkomster. Samlet

5 M.H. Ottosen m.fl.: ’Børn i deleordninger – en kvalitativ undersøgelse’, SFI (2011)
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set konkluderer SFI, at børn og unge i Danmark øjensynligt er bedre beskyttet mod en række risici, hvis
de vokser op i familier, der ikke brydes op6.
I en anden rapport har SFI evalueret Forældreansvarsloven, der trådte i kraft i 20077. Undersøgelsen
koncentrerer sig om de sager, hvor forældre ikke
har kunnet blive enige om at være fælles om forældremyndigheden, og hvor en domstol derfor er
blevet inddraget og ved dom har tvunget forældrene til at acceptere den fælles forældremyndighed.
Undersøgelsen kommer bl.a. frem til, at halvdelen
af de forældrepar, der er blevet dømt til fælles
forældremyndighed, ikke kan finde ud af at samarbejde. For eksempel kan forældrene ikke tale sammen om barnets trivsel eller blive enige om vigtige
beslutninger som valg af skole. SFI tegner et billede
af forældre, der begge er knyttet til barnet og gerne
vil tage ansvar, men som ikke magter at samarbejde
om deres fælles forældremyndighed.
I disse familier kan det derfor ende med at blive
barnets eller den unges eget ansvar at skabe sammenhæng og kontinuitet i hverdagen, fremhæver
SFI, der også konkluderer, at det belaster børn og
6 ibid
7 M.H. Ottosen m.fl.: ’Dom til Fælles Forældremyndighed’, SFI (2011)

10

DEL I y Introduktion til skilsmissefeltet

unges psykiske trivsel, når forældrene ikke kan finde
ud af at kommunikere og samarbejde. Omvendt viser SFI’s undersøgelser også, at det styrker børnenes
modstandskraft og deres evne til at mestre deres
nye liv, hvis forældrene har et godt samarbejde efter skilsmissen8.
Flere forskere fra både Europa og USA har indkredset de forhold, som ser ud til at virke særligt stressende for børn i skilsmisser9:

~ At skulle flytte fra sit hjem
~ At skulle flytte skole
~ Meget rejseaktivitet mellem to hjem
~ At skulle finde nye kammerater og
vænne sig til et nyt nærmiljø

8 ibid
9 P.R. Amato (2001); P.R. Amato: ’Good Enough Marriages: Parental
discord, divorce, and children’s well-being’, Virginia Journal of Social
Policy & Law, 9 (2002); K. Moxnes: ‘Kjernespregning I familien. Familieforandringer ved samlivsbrudd og dannelse av nye samliv’, Universitetsforlaget (1990)
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~ En hverdag med en strammere økonomi
~ At skulle vænne sig til
stedsøskende og stedforældre
~ At skulle leve med savnet af den
forælder, man ikke er tæt på
~ At skulle leve med, at forældrene
måske ikke har så meget overskud,
fordi de selv er i en livsfase, der er
påvirket af krise og/eller sorg
Jo flere af den slags omvæltninger, barnet eller den
unge skal forholde sig til, jo større er risikoen for, at
han/hun kan få svært ved at omstille sig til sit nye
liv. Barnets alder, egne ressourcer og netværk har
dog også stor betydning.
Især fremhæver forskerne, at barnets eller den unges samlede robusthed afhænger af en række beskyttelsesfaktorer. Med det mener de dels barnets/
den unges indre ressourcer, altså karaktertræk og
ballast fra opvæksten, dels ydre ressourcer i form
af familie og andet netværk, som han eller hun kan
trække på.
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Det er altså den unikke kombination af ’stressfaktorer’ og ’beskyttelsesfaktorer’, der langt hen ad vejen
bestemmer, hvordan den enkelte kommer igennem
bruddet. Og selv her vil der være nuancer: Nogle
af de elever med skilte forældre, som vi møder på
skolerne, vil måske ’kun’ have svært ved at omstille
sig på kort sigt, mens andre får mere langvarige udfordringer. Nogle vil reagere lige efter bruddet, andre vil måske udvise en forsinket reaktion uger eller
måneder senere, og så videre.
Især er det erfaringen, at stor omskiftelighed i hverdagen har central betydning for, om et barn eller
ungt menneske magter at komme godt igennem
forældrenes brud. Her vil det absolut mest ødelæggende for børnenes trivsel være langvarige og/eller voldsomme konflikter mellem forældrene. Hvis
konfliktniveauet er højt og vedvarende, er det skadeligt, og det gør børnene særligt udsatte10.

10 F. Thuen: ’Barns erfaringer med konfliktfylte samlivsbrudd: Problemforståelse og følelsesmessige reaksjoner’, Tidsskrift for Norsk
Psykologforening, 45 (5)

Forældrenes konfliktniveau er den mest kritiske faktor for børn fra brudte hjem. Hvis forældrene har
en konstruktiv dialog og arbejder godt sammen, kan
børnene som regel lettere tilpasse sig et liv i to forskellige hjem, end hvis der er en masse konflikter og
dårlig kommunikation mellem forældrene11.
På samme vis ved man, at mange eller store konflikter mellem forældre, der lever sammen, også vil
virke skadende for børns trivsel. Derfor er det også
vigtigt at fremhæve her, at skilsmisser ikke nødvendigvis er en ’dårlig’ løsning for børn og unge. Især
hvis alternativet er at fortsætte med at leve i en
familie, hvor forældrene har store og/eller langvarige konflikter, vil dette præge barnet mindst lige
så negativt, og her vil et brud ofte være den bedste
løsning for familiens børn12.

11 A.D. Madsen m.fl. (2012); M.H. Ottosen (2011)
12 A.D. Madsen (2012)

Vær særligt opmærksom
Børn, der har meget lidt eller ingen kontakt med den forælder, de ikke bor
sammen med, er ofte ekstra sårbare. Vær særligt opmærksom på dem.
Kilde: Psykologiprofessor Frode Thuen
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