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Introduktion
Den vigtige håndsrækning til skilsmissefamilier
I dag ender omkring halvdelen (50,8 procent i 2016) af alle ægteskaber i Danmark i skilsmisse (Danmarks statistik 20171). På den måde er skilsmisser næsten blevet mere en regel end en undtagelse i
familielivet, og man kunne på den baggrund forestille sig, at det også er blevet lettere for både børn
og voksne at komme igennem en skilsmisse. Det er blevet så almindeligt, at en naturlig konklusion
kunne være, at omstillingen føles mindre svær. Paradoksalt er der faktisk metaanalyser, der viser, at
det rent faktisk er gået i modsat retning. Statistisk ser det ud til, at det for en del børn er blevet lidt
vanskeligere at opleve skilsmisse (Amato 2001; Amato & Keith 1991). Så hvordan kan vi forstå det?
Et er sikkert: Samtidig med at det er blevet mere normalt at opleve skilsmisse, har vi som samfund
haft tendens til at bagatellisere eller negligere skilsmissens indvirkning på både børn og voksne (Cassidy 2006). Forskere understreger, at vi i Norden, hvor skilsmisser er mere almindelige end andre steder i Europa, oplever tilsvarende konsekvenser af skilsmisser som andre steder. Der er undersøgelser,
der viser, at skilsmisse som livsbegivenhed er en så stor livsomvæltning for både forældre og børn, at
den faktisk anses som en af de allermest stressende livsbegivenheder, vi mennesker kan komme ud
for (Amato, Booth, Johnson & Rogers 2007). Samtidig er der sket en samfundsmæssig udvikling mod
ͥHUHVWULGLJKHGHUEODQGWIRU¨OGUHRPGHOHRUGQLQJHURJVDPY¨URJGHWWHJºUDWͥHUHEºUQOHYHUPHG
IRU¨OGUHLNRQͥLNWHIWHUVNLOVPLVVHQ 0DGVHQ 
9LYHGDWHQDIGHDOOHUYLJWLJVWHIDNWRUHUIRUDWEºUQNRPPHUJRGWLJHQQHPHQVNLOVPLVVHRJͤQGHU
sig til rette med de nye livsvilkår, er, at forældrene formår at skabe et godt samarbejde om børnene.
Forskning viser, at der er hele 46 procent af alle skilsmisseforældre, der i større eller mindre grad opOHYHUNRQͥLNWHULGHUHVVDPDUEHMGHS§HWHOOHUDQGHWWLGVSXQNWHIWHUEUXGGHW %ºUQV9LON§U (JPRQW
 SURFHQWDIDOOHVNLOVPLVVHUHQGHUGHVXGHQLKºMNRQͥLNWKYRUNRQͥLNWHUQHKDUHQV¨UOLJ
negativ, langvarig og ødelæggende karakter (Sander 2012). Dette taler for, at der er et stort behov for
at give forældre i denne nye og svære livssituation støtte til at få etableret det vigtige samarbejde om
deres børn.
Hvordan krisen og de følelser, der opstår i kølvandet på skilsmissen, håndteres, er afgørende for forældrenes samarbejde og dermed også for børnenes trivsel efter skilsmissen. Hvis forældrene bliver
fanget i deres følelser, udvikler de ofte uhensigtsmæssige mønstre og negative samarbejdsformer og
NDQGHUIRULNNHNRPPHXGDINRQͥLNWHQVRQGHFLUNHO'LVVHG\QDPLNNHUNDQY¨UHV§VHOYIRUVW¨UNHQde, at forældrene simpelthen ikke kan komme ud af de negative mønstre selv, til trods for, at begge er
XGPDWWHGHHIWHUPDQJH§ULJHNRQͥLNWHURJKDUHWI¨OOHVºQVNHRPHWJRGWVDPDUEHMGH3§GHQP§GH
RYHUWDJHUNRQͥLNWHUQHGHPRJJºUGHWQ¨VWHQXPXOLJWDWEU\GHGHQQHJDWLYHVSLUDOXGHQSURIHVVLRQHO
hjælp.
Samtidig ved vi fra forskning, at skilsmisser er en betydelig udfordring i et barns liv. Bruddet og
V¨UOLJWHWNRQͥLNWI\OGWVDPDUEHMGHNDQKDYHHQQHJDWLYLQGYLUNQLQJS§QRJOHEºUQVVXQGKHGE§GH
fysisk og psykisk, og kan give udfordringer og eftervirkninger i opvæksten, for nogle også langt ind
1 www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/vielser-og-skilsmisser/skilsmisser
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i voksenlivet (Ottosen et al. 2010). Størstedelen af skilsmissebørn, faktisk 80 procent af dem, klarer
VLJKHOGLJYLVJRGWHIWHUVNLOVPLVVHQ0HQVDPWLGLJHUGHUFDSURFHQWDIEºUQHQHGHUYLVHUIRUVNHOlige psykosociale vanskeligheder (til sammenligning er denne gruppe ca. 10 procent hos børn fra
NHUQHIDPLOLHUQRUPDOEHIRONQLQJHQ 0DQNDQLNNHNRQNOXGHUHKHUDIDWIRUVNHOOHQDOHQHNDQIRUNODUHV
ud fra skilsmissen. Forskning viser, at nogle af grundene til, at der er større mistrivsel i denne gruppe
skyldes forhold, der ligger forud for skilsmissen. Når det er sagt, så viser en del forskning også, at
en skilsmisse kan medføre en række risikofaktorer, der kan påvirke børns udviklingsvej i en negativ
UHWQLQJ 0DGVHQ2WWHVHQ  'XNDQO¨VHPHUHLDIVQLWWHWForskningen bag KIFF – risiko- og
beskyttelsesfaktorer). Således kan en skilsmisse for nogle børn betyde, at de udfordringer der var
tilstede inden skilsmissen, bliver ekstra udfordrende efter. Og for nogle børn bliver en skilsmisse en
igangsætter af en række vanskelige livsbetingelser, som giver anledning til større mistrivsel. Ser vi på
VWDWLVWLNNHQNDQPDQVHDWͥHUHEºUQRJXQJHPHGVNLOWHIRU¨OGUHKDUSV\NLVNHRJDGI¨UGVP¨VVLJH
XGIRUGULQJHURJͥHUHOHYHUJHQHUHOWPHGHWULQJHUHVHOYELOOHGH'HXGYLNOHURIWHUHPLVEUXJVSUREOHPHU
GHU\JHURJGULNNHUJHQHUHOWPHUHGHIUHPWU¨GHURIWHUHLUHJLVWUHRYHUNULPLQDOLWHWRJͥHUHIDOGHUVWDWLVWLVNVHWKXUWLJHUHXGDIXGGDQQHOVHVV\VWHPHW %UHLGDEOLN 0HODQG 'HUWHJQHUVLJV§OHGHVHQ
forskel, som er vigtig at tage alvorlig, samtidig med at vi skal have et nuanceret blik på, hvad denne
forskel skyldes. Som det vil blive udfoldet senere i manualen (i afsnittet Forskningen bag KIFF – risikoog beskyttelsesfaktorer), så er det en kombination af risiko- og beskyttelsesfaktorer, der afgør, om det
enkelte barn kommer godt igennem en skilsmisse.
Her indledningsvist er det vigtigt at understrege, at de mange undersøgelser og metaanalyser igen
og igen viser, at en af de mest afgørende faktorer for børns trivsel efter bruddet er kvaliteten af forældrenes samarbejde (Amato 2001; Ottesen 2016; Ottosen, Stage & Søndergaard 2011; Thuen 2008).
9LYHGDOWV§DWIRU¨OGUHNRQͥLNWHUKDUHQV¨UOLJºGHO¨JJHQGHHIIHNWS§EºUQHQHVWULYVHORJYHOY¨UH
%ºUQKYLVEDUQGRPHUSU¨JHWDIIRU¨OGUHNRQͥLNWHUHOOHUG§UOLJVWHPQLQJIRU¨OGUHQHLPHOOHPHUGHP
der har størst sandsynlighed for at udvikle psykosociale problemer og mistrivsel på den lange bane
$PDWR 2JMRO¨QJHUHNRQͥLNWHUQHYDUHUYHGMRVWºUUHEOLYHUULVLNRHQIRUEºUQHQHVPLVWULYVHO
og udvikling af psykiske velværeudfordringer.
Derfor er det en vigtig opgave at hjælpe forældre til at etablere et godt samarbejde omkring deres
børn efter en skilsmisse. Hvis man vil hjælpe skilsmissefamilier, er det vigtigt at have en bred forståelse af skilsmissen som en svær livsovergang for både de voksne og børnene. Det er nødvendigt
at støtte forældrene først, så de kan skabe bedre vilkår for deres børn. Det er desuden afgørende at
tænke forebyggende og dermed sikre, at forældrene får rettidig hjælp til at tackle de svære følelser,
LQGHQNRQͥLNWHUQHXGYLNOHUVLJ\GHUOLJHUH
KIFF kurset – et kursus i Fælles Forældreansvar – er netop udviklet til at hjælpe forældre med at
takle den svære livsovergang, en skilsmisse ofte er, og få etableret et godt samarbejde omkring deres
børns fortsatte trivsel.

Skilsmisse er et komplekst felt
En skilsmisse er en stor livsomvæltning, der aktiverer mange følelser hos alle parter. Som beskrevet
WLGOLJHUHNDQHQVNLOVPLVVHY¨UHHQIºOHOVHVP¨VVLJNU¨YHQGHSURFHVVRPNDQVWU¨NNHVLJRYHUͥHUH
§URJEHODVWHKHOHIDPLOLHQ3§GHQP§GHNDQVNLOVPLVVHY¨UHHQNRPSOHNVRJODQJYDULJSURFHV0HQ
XGRYHUGHWHUVNLOVPLVVHIHOWHWEOHYHWHQDUHQDKYRUGHUVDPWLGLJIRUHJ§UͥHUHNDPSHLNNHNXQS§GHW
personlige plan, men også samfundsmæssigt, bl.a. en ligestillingskamp om fars og mors rettigheder,
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samt faglige og populærpsykologiske kampe om, hvad ”barnets bedste” er efter en skilsmisse. Disse
kampe gør, at skilsmissefeltet er blevet endnu mere komplekst, faktisk måske mere komplekst end
nogensinde før.
For 20-30 år siden var praksis efter bruddet, at barnet havde en fast base og så den anden forælder
f.eks. hver anden weekend. Dengang var det oftest mødre, der generelt havde mere ansvar for børnene, og det virkede derfor naturligt, at børnene fortsat blev boende hos moderen efter bruddet. Dette
afspejles også i statistikkerne om samværsordninger fra dengang. Det var f.eks. først i 1994, at man
ͤNGHQIºUVWHUHJLVWUHULQJDIVNLOVPLVVHEºUQPHGQRJHWGHUPLQGHGHRPQXWLGHQVGHOHRUGQLQJHU'HQ
JDQJYDUNXQͤUHSURFHQWDIVNLOVPLVVHEºUQGHOHEºUQ 2WWRVHQ 
Forskning har dog i tidens løb vist, at det som udgangspunkt er vigtigt for barnets trivsel at have en
tæt relation til begge forældre, og at meget lidt tid med den ene forælder sjældent er nok til at etablere et ordentligt og dybt forhold. Prioriteringen af at have en forsat god relation til begge forældre
er efterhånden blevet en mere udbredt holdning blandt både professionelle og forældre, og her har
især de nyere generationer af fædre udviklet et aktivt engagement. Forskellen mellem hvor meget
tid fædre og mødre bruger med deres børn, er blevet væsentligt indsnævret efter tusindårsskiftet
(Bonke 2009). Disse forandringer handler ikke kun om tidsallokering, men også om at have udviklet
en anden tilgang til barnet, hvor fædres rolle i dag inkluderer mere engagement, nærvær og intimt
bånd med barnet. Det forekommer således naturligt, at fædre nu også ønsker at bibeholde en tæt
og kontinuerlig forbindelse til børnene, også efter samlivsbruddet (Ottosen 2016). Dette afspejles i
statistikkerne om deleordninger i dag, hvor det nu er hvert fjerde danske skilsmissebarn, der lever i
en samværsordning, hvor han/hun tilbringer lige meget tid hos begge forældre (Ottosen, Andersen &
Dahl et al. 2014). Tiden og relationen med børnene er dermed blevet en værdi, som man ikke vil miste
og som man kæmper for.
Desuden er der stadigvæk splittede holdninger i forhold til, hvad der er bedst for barnet – om det
vigtigste er, at barnet har lige meget tid med begge forældre, eller at det har en fast base, der giver ro
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og forudsigelighed i den turbulente periode efter bruddet. Dette kan forårsage glødende diskussioner
mellem forældrene og gøre, at de bruger mange år på at bevise, hvem der har ret. Desuden foregår
der også en faglig diskussion, om det er gavnligt for barnet at have en deleordning, når forældrene er
LNRQͥLNWPHGKLQDQGHQRJKDUV§IRUVNHOOLJHRJRIWHPRGVWULGHQGHUHJOHURJKROGQLQJHURPEºUQHRSdragelse m.m. Dette bliver ekstra svært i en deleordning, hvor barnet, der lever på broen mellem mor
og far, er nødt til selv at skabe sammenhæng mellem deres to forskellige og adskilte verdener.
Fremhævelsen af det ligestillede forældreskab og ideen om, at det grundlæggende er vigtigt for børns
trivsel at bevare kontakten med begge forældre, understøttes også af familieretlige lovformer i Danmark. Helt konkret betyder Forældreansvarsloven fra 2007, at forældrene som udgangspunkt skal
deles om forældremyndigheden, og børns ret til begge forældre understreges. I praksis er dette i
mange tilfælde godt og hensigtsmæssigt, og det er en sikring af, at barnet fortsat har kontakt med og
ret til at være sammen med begge forældre. På den anden side kan det for en gruppe af forældre være
problematisk, fordi fælles forældremyndighed kræver meget koordinering og samarbejde forældrene
LPHOOHPKYLONHWLQRJOHIDPLOLHUNDQKDYHHQNRQͥLNWRSWUDSSHQGHHIIHNW,HQUDSSRUWXGDUEHMGHWDI
SFI ses det f.eks., at i de tilfælde, hvor en domstol har tvunget forældrene til at acceptere den fælles
forældremyndighed, fordi forældrene ikke selv har kunnet blive enige om det, kunne halvdelen af dem
DOOLJHYHOLNNHͤQGHXGDIDWVDPDUEHMGH)RU¨OGUHQHNXQQHIHNVLNNHWDOHVDPPHQRPEDUQHWVWULYVHO
eller blive enige om vigtige beslutninger som valg af skole. Desuden var der 17 procent af forældreparrene i undersøgelsen, der slet ingen kommunikation havde mellem sig (Ottosen & Stage 2011).
Dette peger på, at skilsmisse er et virkelig komplekst felt, hvor der er behov for forebyggende indsatser med mange forskellige hensyn. Når samfundet f.eks. stiller krav om samarbejde efter brud uden
samtidig at give forældre hjælp over tid, ny viden og redskaber til sådan et samarbejde, er der stor
risiko for, at barnet selv får ansvar for at skabe sammenhæng og kontinuitet i hverdagen.

Hvordan kan KIFF-interventionen hjælpe?
1HWRSIRUGLSHULRGHQHIWHUVDPOLYVEUXGGHWNDQY¨UHSU¨JHWDINULVHVRUJNRQͥLNWHUVWUHVVRJSUHV̰
og at det samtidig er en periode, hvor børn kan blive mere overset og efterladt til at mestre deres krise
på egen hånd – er det vigtigt at kunne tilbyde en form for støtte, hvor disse forældre kan få hjælp til
at blive skilt på en god måde. Det er afgørende at hjælpe, så man kan få en god start på det nye fælles
IRU¨OGUHDQVYDURJXQGJ§DWPDQXGYLNOHUHWNRQͥLNWI\OGWHOOHUKHOWDGVNLOWIRU¨OGUHVNDE-RWLGOLJHUH
PDQUHDJHUHUGHVWRPLQGUHEOLYHUULVLNRHQIRUDWNRQͥLNWHUQHXGYLNOHUVLJWLOGHWQLYHDXKYRUGHHU
fastlåste, og hvor det er rigtig svært at bryde de negative samarbejdsformer.
I dag får mange skilsmissefamilier ikke den tidlige forebyggende hjælp, men når først at få hjælpen,
Q§UNRQͥLNWHUQHHUEOHYHWIDVWO§VWHRJQ§UEºUQHQHEHJ\QGHUDWYLVHWHJQS§PLVWULYVHO+HUHUEHKRYHW
for hjælp til udfordringerne med skilsmissen desto større.
KIFF-kurset blev i første omgang udviklet af Center for Familieudvikling i et ønske om at lave et
bredt tilbud, hvor forældrene kunne få en tidlig og forebyggende hjælp i form at et psykoedukativt
kursustilbud. Grundstammen i KIFF er dette psykoedukative program, men siden har KIFF-konceptet
XGYLNOHWVLJRJNDQLGDJEUXJHVEUHGHUHRJPHUHͥHNVLEHOW.,))LQWHUYHQWLRQHQHULGDJHQJUXQGlæggende tænkning og forståelsesramme, der tilbyder viden, redskaber og øvelser, der alle retter sig
mod at styrke forældres samarbejde omkring deres børn og støtte deres børn gennem skilsmissen
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og i deres nye livsvilkår. I det 12 timer lange kursusprogram tilbydes skilsmisseforældre en sammenhængende og gennemarbejdet pakke, hvor man kommer omkring forældres egen skilsmisseproces,
forældresamarbejdet og støtten til børnene. KIFF-tænkningen, redskaberne, billederne og øvelserne
NDQGRJRJV§DQYHQGHVͥHNVLEHOWRJWLOSDVVHWLVDPWDOHIRUOºEPHGVNLOVPLVVHIDPLOLHU'HVXGHQNDQ
KIFF også anvendes i en model, hvor man kombinerer forældreundervisning i gruppe sideløbende
med afholdelse af børnegruppe for forældrenes børn.
Denne manual vil introducere dig for hele KIFF-interventionens grundtænkning og arbejdsværktøjer,
som den tager form i Center for Familieudviklings kursusprogram. Den vil klæde dig på med grundO¨JJHQGHYLGHQKYDGHQWHQGXVNDOKROGH.,))NXUVHUHOOHUEUXJHSURJUDPPHWPHUHͥHNVLEHOWLGLW
arbejde med skilsmissefamilier.
Den bredere brug af KIFF handler også om, at forældre ofte opsøger hjælp på forskellige tidspunkter
og ikke altid forebyggende, som vi kunne ønske som fagfolk. KIFF-interventionen kan bruges til at
KM¨OSHVNLOVPLVVHIRU¨OGUHS§IRUVNHOOLJHWLGVSXQNWHURJPHGIRUVNHOOLJHQLYHDXHUDINRQͥLNW.,))NDQ
Y¨UHEUXJEDUE§GHIRUGHQ\OLJWVNLOWHRJGHGHUKDUY¨UHWVNLOWJHQQHPͥHUH§URJKDUXGYLNOHWPHUH
ODQJYDULJHNRQͥLNWPºQVWUH,IRUELQGHOVHPHGGHWYLOIRU¨OGUHQHRIWHRSOHYHDWIRUVNHOOLJHHOHPHQWHU
er brugbare for dem, alt efter hvor de er i processen. For nogle forældre vil KIFF være et første vigtigt
skridt i et forløb, der skal følges op med yderligere hjælp. I disse tilfælde kan et KIFF-kursus give et
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godt fælles udgangspunkt i form af fælles viden og sprog, som forældreparret siden kan arbejde videre med i et opfølgende forløb efter kurset.

KIFF som psykoedukativt program
Vi ved fra nordiske undersøgelser, at forældresamarbejdet kan styrkes gennem kursusprogrammer,
der præsenterer forældrene for viden, konkrete redskaber og øvelser, der relaterer sig til deres aktuHOOHVLWXDWLRQ 0DGVHQ .,))NXUVHUHUQHWRSV§GDQHWS¨GDJRJLVNRJSV\NRHGXNDWLYWWLOEXG
Det sigter efter at skabe forandring ved at skabe en tryg ramme, hvor forældre får undervisning, der
både inspirerer til nye perspektiver og forståelser og samtidig engageres følelsesmæssigt – og hvor
GHDNWLYWDUEHMGHUPHGVWRIIHWLLQGLYLGXHOOHUHͥHNVLRQVºYHOVHURJVDPWDOHºYHOVHUPHGGHQDQGHQIRUælder. Forandring opstår ikke bare ved at give viden, men netop ved at skabe et rum, hvor læring kan
opstå. Læring kan opstå, når nye tanker bliver sat i gang, når man bliver berørt følelsesmæssigt, og
ikke mindst når man kan få nye og mere positive oplevelser i dialogen med den anden forælder, der
kan give nyt håb og motivation. Forældre vil altid være forskellige steder, de vil koble budskaber i undervisningen til deres forståelser og erfaringsverden, og det vil være afgørende at hjælpe det enkelte
forældrepar ud fra deres udgangspunkt og nærmeste zone for udvikling. Således forstår vi ”læring”
som et komplekst samspil af processer, der er kognitive, følelsesmæssige og samspilsorienterede
,OOHULV 0HGHWDQGHWEHJUHENDQPDQVLJHDW.,))LQWHUYHQWLRQHQLNNHNXQEDVHUHUVLJS§HQ
tænkning om regelstyret adfærdsændring (f.eks. læring af en kommunikationsteknik), men også en
emotionelt betinget adfærdsændring. Der hvor forandring opstår, er ofte der, hvor vi som mennesker
bliver berørt og engagerede i at skabe en forandring. Dette kan opstå i et komplekst samspil mellem
LQVSLUHUHQGHHQJDJHUHQGHRJEHY¨JHQGHXQGHUYLVQLQJUXPIRULQGLYLGXHOUHͥHNVLRQRYHUHJHQRJ
ens børns situation, samt samspilsoplevelser og dialog med den anden forælder.

KIFF-kursets formål

Egen proces i
skilsmissen

Forældresamarbejdet

Børnene

Billede 1. KIFF-kursets tre fokusområder.
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Kursets mål er at styrke forældrene til at kunne gå nye veje i forhold til deres forældresamarbejde til
JO¨GHIRUGHUHVEºUQRJIDPLOLHQVDPOHWVHW0HUHNRQNUHWKDQGOHUNXUVHWVIRUP§ORPDWELGUDJHWLODW
forældrene får indsigt og forståelse, som kan hjælpe dem til:
•
•
•

at få forøget forståelse for børns oplevelser og behov efter en skilsmisse og inspiration til, hvordan de bedst støtter børnene
at blive mere bevidst om og rustet til at arbejde med deres kommunikationsmønstre samt at få
øget forståelse for forældresamarbejdets afgørende betydning for børns trivsel på sigt
at blive mere bevidste om betydningen af, hvordan de håndterer deres egne følelsesmæssige
processer, så de over tid formår at acceptere situationen og tage ansvar for sig selv og barnet
videre i livet

At hjælpe forældre, så de kan hjælpe deres børn
En vigtig grundtanke bag KIFF er, at børn er afhængige af deres forældre, og at den bedste hjælp, de
kan få, er den hjælp, de får af deres forældre. Når man nu ved, at forældrene ofte bliver ramt af en
livskrise, er det af afgørende betydning at hjælpe forældrene først, så de kan være den gode støtte
for deres børn.
At møde forældrene dér, hvor de er, og i alt det, de kommer med af kærlighed til deres børn, gode intentioner, bristede drømme og vanskelige og destruktive samarbejdsmønstre, er således første “indsats”
på vejen mod at hjælpe forældrene til at skabe et bedre samarbejde. Det er derfor et bærende element
på KIFF-kurser, at disse forældre bliver mødt på en forstående, omsorgsfuld og anerkendende måde.
Det kan imidlertid være en særlig udfordring at møde forældre omsorgsfuldt og anerkendende, når
PDQDUEHMGHULQGHQIRUHWIHOWVRPHUSU¨JHWDINRQͥLNWHURJKYRUEºUQRIWHEOLYHUGHVWºUVWHWDEHUH
+HUEOLYHUGHWV¨UOLJWYLJWLJWDWPDQVRPIDJSHUVRQPLQGHUVLJVHOYRPDWVNLOWHIRU¨OGUHLNRQͥLNW
også er forældre i krise, og at det som oftest var krisen, der kom først. Det kan også være vigtigt at
PLQGHVLJVHOYRPDWDOOHIRU¨OGUHºQVNHUGHWEHGVWHIRUGHUHVEºUQPHQDWQHWRSNRQͥLNWHURJVDParbejdsvanskeligheder nedsætter evnen til at se børnenes behov og yde omsorg. Det er også vigtigt
at være opmærksom på, at forældrene ofte vil være kede af det vanskelige samarbejdes negative
konsekvenser for børnene, og de vil føle sig som en mindre god udgave af sig selv i forhold til deres
rolle som forældre. De kan af samme grund være præget af skyldfølelse og afmagt over for deres
egen situation og de livsbetingelser, de skaber for deres børn. De færreste forældre ønsker at være i
NRQͥLNWPHQGHNDQRSOHYHDWY¨UHIDVWO§VWHLGHVWUXNWLYHPºQVWUHS§WURGVDIJRGHLQWHQWLRQHURPDW
etablere et samarbejde med hinanden.

Kurset er bygget på videnskabelig og teoretisk grund
'HQIRUVW§HOVHDIGHVNLOWHIRU¨OGUHGHUHVNRQͥLNWHURJEHW\GQLQJHQDIGLVVHIRUGHUHVEºUQGHUSU¨senteres i KIFF, bygger på inspiration fra følgende psykologiske teorier og viden:
•
•

Sorg, krise og mestringsteori til at forstå skilsmissen som livsomvæltning for både børn og forældre
(QLQWHJUDWLRQDIWLONQ\WQLQJVWHRULPHQWDOLVHULQJVWHRULRJV\VWHPLVNWHRULWLODWIRUVW§NRQͥLNWG\namikker
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•
•
•

0HQWDOLVHULQJVWHRULWLONQ\WQLQJVWHRULRJXGYLNOLQJVSV\NRORJLWLODWIRUVW§EºUQVEHKRYQ§UGHRSOHver omvæltninger i forbindelse med skilsmissen
6\VWHPLVNWHRULRJHQUHODWLRQHOIRUVW§HOVHDINRQͥLNWHU
Forskning i skilsmisser og de faktorer, der har betydning for, at børn kommer godt igennem skilsmissen

Disse psykologiske teorier og viden om børn og forældre i skilsmisser udgør grundtænkningen i
KIFF-kurserne, ligesom den danner baggrund for den viden, der formidles direkte til forældrene på
kurset. På et KIFF-kursus tilbydes forældrene viden, inspiration og øvelser, som skaber øget forståelse for både deres egen og børnenes situation i skilsmissen, og der fokuseres på at styrke forældrenes
NRPPXQLNDWLRQVI¨UGLJKHGHURJHYQHUWLODWK§QGWHUHNRQͥLNWHU'HQYLJWLJVWHJUXQGWHRULYLOEOLYHSU¨VHQWHUHWLGHͤUHVLGVWHNDSLWOHULPDQXDOHQ

Evalueringer viser, at det virker
Center for Familieudvikling har gennemført en evaluering af alle de KIFF-kurser, som er blevet afholdt
af centret i perioden 2010-2015 I løbet af de mere end fem år er der blevet afholdt 55 KIFF-kurser for
349 forældrepar. Alle tilmeldte kursister har fået et spørgeskema før og efter kurset. Det samlede
datagrundlag er 325 besvarelser fra før kurset og 206 besvarelser efter kursets afslutning.
Evalueringen viser, at der er sket en positiv ændring på en række variabler før og efter kurset – med
V¨UOLJWIRNXVS§NRQͥLNWQLYHDXHYQHQWLODWVDPDUEHMGHRSOHYHOVHQDIDWNXQQHPHVWUHEUXGGHWRJ
støtte børnene under og efter brudprocessen. Evalueringen viser blandt andet at:
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•
•
•

84 procent svarer ”enig” eller ”helt enig” i, at kurset har medvirket til et bedre samarbejde med den
anden forælder
86 procent svarer, at de er ”enig” eller ”helt enig” til, at kurset har gjort dem bedre rustet til at støtte
deres børn i brudprocessen
75 procentsvarer, at de er ”enig” eller ”helt enig” i, at kurset har givet bedre mulighed for selv at
mestre bruddet

Ved at give forældrene viden, inspiration og gode rammer for dialog, har erfaringerne altså vist, at
PDQJHIRU¨OGUHRSOHYHUDWEOLYHEHGUHUXVWHWWLODWIRUHE\JJHIUHPWLGLJHNRQͥLNWHURJWDFNOHVNLOVPLVsen – til glæde for dem selv, men i høj grad også til glæde for deres børn (læs evt. mere i evalueringsrapporten Det nytter – at tilbyde hjælp til skilte. En evaluering af satspuljeprojektet ’Parrådgivning’ 20102015). KIFF-kurser er således en intervention, der har vist sig at have effekt og er en gennemarbejdet
metode, som man kan tilegne sig i sit arbejde med skilsmissefamilier.

Målgruppen og visitation til KIFF
KIFF er oprindeligt udviklet som en forbyggende intervention, men som tidligere nævnt kan KIFF være
til gavn for forældre, der er forskellige steder i skilsmisseprocessen og med forskellige niveauer af
NRQͥLNW9RUHVHUIDULQJHUGRJDWGHWHUYLJWLJWDWDINODUHRPGHWHUGHWUHWWHWLGVSXQNWGHQUHWWHKM¨OS
og hvorvidt KIFF-kurset skal kombineres med anden hjælp inden eller efterfølgende. Det er desuden
afgørende at justere sine succeskriterier og fokus på et KIFF-kursus, alt efter hvor forældrene er i
deres brudproces.
I det følgende vil vi først beskrive et arbejdsredskab til at kategorisere forældrene, hvor de er – en såNDOGW̹WUDͤNO\VPHWDIRU̹KYRUIRU¨OGUHQHEHVNULYHVVRPHQWHQJUºQQHJXOHHOOHUUºGH'HWWHUHGVNDE
NDQEUXJHVE§GHWLODWEHVNULYHKYRUIRU¨OGUHQHHULIRUKROGWLOEODNRQͥLNWQLYHDXRJPRWLYDWLRQVDPW
overvejelser i forhold til relevant hjælp og succeskriterier. Her indledningsvist skal dette bruges til at
give et billede af målgruppen, og hvordan KIFF vil kunne hjælpe forskelligt alt efter forældrenes situation. Herefter vil der følges op med visitationsovervejelser.

Kategorisering af forældrene: Grønne, gule og røde forældrepar
Som et værktøj både i visitationen og i arbejdet som kursusafholder, kan du bruge følgende ”grove
kategorisering” af forældrene. Vi taler om at forældre kan være ”grønne”, ”gule” eller ”røde” alt efter,
KYRUGHSODFHUHUVLJS§HQVNDODIRUNRQͥLNWQLYHDXRJGHUHVPRWLYDWLRQIRUIRUDQGULQJ,GHWIºOJHQGH
beskrives de tre kategorier kort, samt hvordan et KIFF-kursus kan være hjælpsomt til denne gruppe.
Dette vil selvfølgelig altid være en forenkling af virkeligheden, men kan bruges som en rettesnor.

De grønne forældrepar
De grønne forældrepar er par, der oplever, at skilsmissen bringer nogle svære udfordringer med sig,
men de er som regel begge indstillede på at arbejde for et bedre samarbejde for deres børns skyld.
)RU¨OGUHQHYLORIWHKDYHͥHUHUHVVRXUFHUKHUXQGHUIºOHOVHVP¨VVLJHUHVVRXUFHUWLODWNXQQHUHJXOHUH
sig selv og børnene, men de kan have brug for støtte under den krise, som en skilsmisse kan medføre.
I lettere til moderat grad kan de være ramt af brudfølelser og en del vil stå i skilsmisser, hvor den ene
har taget beslutningen, og den anden ønskede at kæmpe for parforholdet. De vil som regel også have
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QRJOHNRQͥLNWSXQNWHUNQ\WWHWWLOHNVHPSHOYLVGHQVY¨UHRSJDYHDWVNXOOHGHOHVRPWLGHQPHGEºUQHQH
eller til opdragelse. Grundlæggende har forældrene dog basale ressourcer og som udgangspunkt en
motivation og parathed til at etablere eller styrke forældresamarbejdet for deres børns skyld. De kan
selv, eller med støtte i krisen, mentalisere på deres børns tanker, følelser og behov.
De grønne forældrepar er således i stand til at tilegne sig læring og indgå i dialogøvelserne i en tryg
NXUVXVUDPPH0HGVWºWWHYLOGHNXQQHWDOHVDPPHQRPKYRUGDQGHJHUQHYLOVDPDUEHMGHRJVWºWWH
deres børn. Her kan der være behov for at tage hensyn til, at forældrene kan være meget forskellige
steder følelsesmæssigt, og at de kan have brug for at tackle dette på den korte bane, samtidig med
at de sætter sig mål på den lange bane. Disse forældre vil ofte få en tilstrækkelig støtte gennem et
KIFF-kursus evt. med en fælles opfølgning, og de vil formå på egen hånd at arbejde videre med det
fundament, de har etableret på kurset.

De gule forældrepar
De gule forældrepar er en mere broget gruppe med varierende udfordringer, ressourcer og parathed til
at styrke samarbejdet. De kan være nyligt skilte, eller skilsmissen kan ligge år tilbage. Ofte vil en eller
begge forældre være moderat til højt aktiveret af følelser omkring bruddet eller livet efter skilsmissen.
En eller begge forældre vil ofte have færre ressourcer til at håndtere disse følelser, og der vil være en
GHOIRU¨OGUHSDULGHQQH JUXSSH GHUHUIDQJHWLQHJDWLYHNRQͥLNWG\QDPLNNHU1RJOH YLOKDYHVDJHUL
Statsforvaltningen eller i retten bag sig. Disse forældre møder derfor oftere ind med enten en skepsis
eller nedsat tro på, at de som forældre kan skabe et bedre samarbejde og genopbygge tillid. Det er
ikke unormalt, at den ene vil være mere parat end den anden til at styrke samarbejdet. Disse forældre
kan også have bekymringer om forældreomsorgen i det andet hjem, og denne bekymring kan ligge
EDJNRQͥLNWHQ'HUHVHYQHWLODWPHQWDOLVHUHS§GHUHVEDUQLNRQͥLNWHQYLORIWHY¨UHVYLQJHQGHLNNH
mindst grundet det store pres, de er i. Forældrene vil dog oftest også have et blik for – eller få et blik
IRṴDWEºUQHQHOLGHUXQGHUNRQͥLNWHQRJGHUNDQV§OHGHVHWDEOHUHVHQPRWLYDWLRQIRUDWXGYLNOHHW
bedre samarbejdsklima.
De gule forældrepar vil således ofte kræve mere støtte under og efter et KIFF-kursus. De vil typisk
have en svingende evne til at kommunikere og indgå i dialogøvelserne på kurset, men som regel vil
man opleve, at disse forældrepar gennem forløbet kan tage varierende skridt mod bedre samarbejdsNOLPD RJ SUDNVLV 'HW NDQ V§OHGHV E§GH GUHMH VLJ RP DW PLQLPHUH NRQͥLNWHU ODYH NRQNUHWH DIWDOHU
omkring barnet og udbygge deres kommunikation omkring barnet. Her vil det ofte være brugbart at
sætte realistiske succeskriterier op sammen med det enkelte forældrepar, og især have fokus på at
VNDEHHWEHGUHVDPDUEHMGVNOLPDRJI§EDUQHWXGDINRQͥLNWHUQHVDPWDWHWDEOHUHHQEDVDONRPPXQLkation omkring barnet. Disse forældre vil ofte have brug for et opfølgende forløb, evt. også i form af
individuelle samtaler og familiesamtaler. Da der er tale om en broget gruppe, er deres udfordringer og
behov for hjælp varierende.

De røde forældrepar
'HUºGHIRU¨OGUHSDUHUGHSDUGHURIWHRSOHYHVVRPIDVWO§VWHRJKYRUNRQͥLNWG\QDPLNNHUQHKDUHVNDleret og resulteret i fjendebilleder og polarisering. Disse forældrepar har som oftest færre følelsesmæssige ressourcer, og de aktiverer let hinandens følelser i deres dynamikker. De er ofte stærkt følelsesmæssigt ramt af bruddet, eller de udfordringer, der er kommet til efterfølgende. En gruppe blandt
GHUºGHHUXPLGGHOEDUWUHVVRXUFHVW¨UNHIRU¨OGUHGHUHUUºJHWLQGLHQNRQͥLNWVSLUDOLIRUELQGHOVHPHG
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skilsmissen. En anden gruppe er kendetegnet ved at have en række sociale, psykologiske og famiOLHP¨VVLJHXGIRUGULQJHURYHQLXGIRUGULQJHQVRPVNLOVPLVVHIDPLOLH'HYLOW\SLVNKDYHͥHUHVDJHUL
Statsforvaltningen og retten, enten igangværende eller afsluttede. Samlet set vil forældrene ofte give
udtryk for enten en utryghed eller mistillid til hinanden, og en eller begge vil have meget svært ved at
VNXOOHWURS§HOOHULQGVWLOOHVLJS§DWVOXWWHNRQͥLNWHQHQGVLJHHWDEOHUHHWVDPDUEHMGH
De røde forældrepar er som beskrevet klart den mest udfordrende gruppe at sidde med som fagperson, både i samtaler og på et KIFF-kursus. Når disse optages på et kursus, anbefales det, at man
KDUYXUGHUHWDWGHUXPPHUHQEDVDOPRWLYDWLRQIRUDWPLQGVNHNRQͥLNWHUQHIRUGHUHVEºUQVVN\OG'H
skal desuden begge være indstillede på at indgå i samtaleøvelser med den anden forælder (se mere
under afsnittet om visitationsovervejelser  0HG GH UºGH IRU¨OGUHSDU HU GHW YLJWLJW PHG UHDOLVWLVNH
succeskriterier både i forhold til de mål, man opsætter for arbejdet med forældrene, og hvilken hjælp
de skal have. Et KIFF-kursus kan være en god start og skabe et godt fundament for et videre arbejde,
men med mange af disse forældre må man forvente yderligere hjælp over tid, og der kan være brug
for at arbejde også med forældrekompetence og andre problematikker udover selve samarbejdet. Et
realistisk succeskriterie i forhold til forældrenes relation vil i mange tilfælde være et mere parallelt
IRU¨OGUHVNDEKYRUP§OHWLNNHHUDWXGE\JJHVDPDUEHMGHWPHQGHULPRGVWRSSHNRQͥLNWHUQHRPNULQJ
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barnet og skabe et klima, hvor det bliver trygt og ok for barnet at rejse mellem mors og fars verden. Vi
kalder dette for det vigtige samarbejdsklima, som børn lever i, på broen mellem mors og fars verden.

Vigtige visitationsovervejelser
.,))NXUVHWVRSODJWHP§OJUXSSHYLOY¨UHGHJUºQQHRJGHͥHVWHDIGHJXOHIRU¨OGUHSDU.RPPHUYLRS
i den røde kategori, vil det især være vigtigt at gøre sig overvejelser om inklusionskriterier, timing og
supplerende hjælp. Helt overordnet skal man tænke i, hvorvidt der er brug for at arbejde med forældrene inden et kursus, så begge forældre bliver motivererede for at fremme deres samarbejdsklima.
Desuden vil forældrene ofte også have brug for yderligere støtte efter kurset. En mulighed kan også
være at tænke i at tilbyde forældrene at deltage på hver deres kursus og herefter samle dem til fælles
samtaler. Neden for behandles nogle af de typiske udfordringer, mange fagfolk møder i deres visitatiRQRJDUEHMGHPHGGHKºMNRQͥLNWHVNLOVPLVVHIDPLOLHU

De komplicerede skilsmissefamilier – hvad er konflikt og hvad er reelle bekymringer?
,GHV§NDOGWHKºMNRQͥLNWHRJNRPSOLFHUHGHVNLOVPLVVHIDPLOLHUHUYLLQGHLHWIHOWKYRUGHURIWHNDQY¨UH
andre problemstillinger end selve skilsmissen på spil. Som fagperson i arbejdet med disse familier
står man ofte overfor en svær og næsten umulig udfordring med at skelne mellem, hvad der er en
HIIHNWDINRQͥLNWHQRJKYDGGHUHU̹LQGKROG̹(UGHUUHHOOHEHN\PULQJHUEDJGHJHQVLGLJHEHVN\OGQLQger? Og har denne familie bekymrende udfordringer i forhold til deres forældrekompetencer i det hele
taget?
6NDOPDQWDJHXGJDQJVSXQNWLEDUQHWVWULYVHOYLOGHWDOWLGY¨UHYLJWLJWDWXQGHUVºJHRPGHUHUͥHUH
IDNWRUHULVSLO̰RJRPGHUHUEHKRYIRUDWDUEHMGHS§ͥHUHRPU§GHUPHGGHQHQNHOWHIDPLOLHU'HWHU
altså vigtigt her, at man ikke regner med, at et KIFF-kursus kan stå alene, men at det skal suppleres
med forskellige former for familiebehandling. Et KIFF-kursus kan i denne sammenhæng skabe et
godt fundament og udgangspunkt, hvor samarbejdsklimaet og kommunikationen sættes i fokus som
HWYLJWLJWLQGVDWVRPU§GH0HQGHWHUYLJWLJWDWDUEHMGHPHGGHDQGUHEHN\PULQJVSXQNWHURJV§V§LQGVDWVHQHUͥHUVWUHQJHW+HOWRYHURUGQHWDQEHIDOHUYLLNNHDWWLOE\GHNXUVHUKYRUGHUHUDNWXHOOHDQNODJHU
om vold eller overgreb.

Når der er verserende sager i Statsforvaltningen eller retten
Som udgangspunkt vil en aktuel sag i det juridiske system altid markant komplicere arbejdet med at
styrke et samarbejde. Det kan for mange forældre næsten være en umulig opgave, at de i én arena
VNDO̹ͤQGHVN\WV̹IUHPPRGGHQDQGHQIRU¨OGHURJIRUVYDUHVLJVHOYPHQVGHLHQDQGHQDUHQDVNDO
ELO¨JJHNRQͥLNWHQRJEHJ\QGHDW§EQHRSIRUHQGLDORJ2SWDJHUPDQIRU¨OGUHSDUGHUVW§ULGHQQHVLtuation, vil det primære arbejde på et KIFF-kursus være rettet mod at skabe motivation for at bilægge
deres sager og tage imod yderligere støtte til at få deres børns trivsel i fokus. Optimalt anbefaler vi
at forsøge at gøre dette motivationsarbejde med forældrene, inden de kommer på et KIFF-kursus, da
de så i højere grad vil kunne være åbne for kursets budskaber og reelt indgå i dialoger med hinanden.
I nogle tilfælde, hvor forældrene er meget fastlåste, vil det være mere hensigtsmæssigt at tilbyde
forældrene kurset, når der er truffet afgørelse.
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Inklusionskriterier
Generelt kan man sige, at det er afgørende for udbyttet af KIFF, at forældre er på vej til en erkendelse
DIDWNRQͥLNWHUQHKDUVNDGHOLJHNRQVHNYHQVHUIRUGHUHVEºUQRJDWGHHULQGVWLOOHGHS§DWIRUVºJHDW
minimere disse og etablere et godt nok samarbejdsklima, som deres børn kan leve i. Hvis forældre
er så sårbare og fuldstændigt fastlåste i deres forestilling om, at den anden forælder er problemet,
som han eller hun skal beskytte børnene imod, kan det være et svært udgangspunkt for et KIFF-kursus. Det er derfor vigtigt, at man i visitationen vurderer, hvorvidt forældrene med støtte fra KIFF kan
IRUP§DWEHUROLJHVLJVHOYEOLYHOLGWPHUHͥHNVLEOHRJKDYHHQYLVIRUVW§HOVHIRUDWGHUNDQY¨UHͥHUH
perspektiver end deres eget. Som minimum kan man have et inklusionskriterium, hvor forældrene er
HQLJHLDWNRQͥLNWHQPHOOHPGHPLNNHHUJRGIRUEºUQHQH VHEOD$EUDKDPVVRQ 0D[ODKWLRJ
0F,QWRVFK /RQJ ,GHWLOI¨OGHKYRUIRU¨OGUHQHEOLYHUPHJHWOHWIºOHOVHVP¨VVLJWDNWLYHUHWKDU
svært ved at blive beroliget selv med støtte, og er meget rigide i deres mønstre, kan det være relevant
at tænke i at lade forældrene tage kurset hver for sig og derefter samle dem til fælles samtaler, eller
arbejde med forældrene individuelt inden opstart.

Hvordan kan jeg bruge manualen?
Opbygningen af manualen er indrettet efter kursusinterventionen, og den vil primært være skrevet
til dig som kursusafholder. Den indeholder en pædagogisk indføring i de ni undervisningstemaer
på et KIFF-kursus og vil give detaljeret vejledning, når du skal begive dig ud i den nye rolle som
.,))NXUVXVDIKROGHU,QGKROGHWLGHQQHPDQXDONDQGRJRJV§EUXJHVWLODWNYDOLͤFHUHVDPWDOHIRUOºE
rådgivning og behandling med familier, hvor skilsmisseproblematikker er væsentlige. Her kan både
forståelsesrammen, metaforer og øvelser integreres i det terapeutiske arbejde eller i anden gruppeundervisning af forældre, eksempelvis i forbindelse med børnegrupper. Hvad enten du skal afholde
kurser eller integrere stoffet i dit terapeutiske arbejde, så håber vi, at du får stor glæde af manualen.
I det følgende vil vi guide dig til, hvordan du kan bruge materialet, så du bliver bedst muligt klædt på
til at bruge KIFF-interventionen i dit arbejde med de skilte familier.
Indtil nu har du læst om grundtænkningen bag KIFF og hvorfor denne intervention er udviklet. Resten
af manualen vil være en gennemgang af undervisningstemaerne og de centrale budskaber i KIFF-kurVHWRJKHUXGRYHUYLOGHUY¨UHͤUHNDSLWOHURPEDJJUXQGVWHRUL7LOGLJGHUVNDODIKROGH.,))NXUVHU vil
GHUXGRYHUGHQQHI\VLVNHPDQXDOY¨UHHQHOHNWURQLVNPDQXDO̰HWHNVWUDQHW ̹0LW&))̹ ̰KYRUGX
EODQGWDQGHWYLOͤQGHPowerPoints og undervisningseksempler på alle oplæg, og hvor du kan bestille
GHOWDJHUK¨IWHUQ§UGXVNDODIKROGHNXUVHU'HWWHHNVWUDQHWͤQGHVSå www.familieudvikling.dk i øverVWHKºMUHKMºUQHXQGHU̹/RJS§0LW&))̹

Undervisningstemaerne
I manualens gennemgang af undervisningstemaerne på KIFF-kurset vil vi udfolde:
•
•
•
•
•

Et landkort over formål og budskaber i oplægget
En introduktion med beskrivelse af, hvorfor temaet er vigtigt, og hvad vi vil med oplægget
En kort gennemgang af de centrale budskaber
En kort præsentation af teorien bag
5HͥHNVLRQVRJVDPWDOHºYHOVHU
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6RPHQ\GHUOLJHUHVWºWWHYLOGHUS§̹0LW&))̹OLJJHHWXQGHUYLVQLQJVHNVHPSHO̰DOWV§HWHNVHPSHOS§
hvordan du kan udfolde disse budskaber overfor forældrene. Her vil desuden være de PowerPoints,
der hører til undervisningsteamet.

At tilegne sig budskaberne og gøre dem til sine egne
Undervisningstemaerne indeholder den viden og de budskaber, der skal formidles i oplæg på forældrekurset. Hvert oplæg har typisk tre-fem budskaber, der skal videreformidles til forældrene (de
er illustreret i det ”landkort”, som alle undervisningstemaerne starter med). I manualen gennemgås
disse budskaber relativt kort, og her er det afgørende at få netop dette indhold ind under huden som
underviser. Du kan formidle budskaberne på mange måder, men det er helt afgørende, at du ved, hvad
du skal sige, og hvorfor.
Derfor er et første vigtigt skridt i træningen som KIFF-kursusleder, at du virkelig forstår indholdet og
tilegner dig formålet og de centrale budskaber i hvert undervisningstema. Du kan desuden i starten
O¨QHGLJRSDGGHWHOHNWURQLVNHXQGHUYLVQLQJVHNVHPSHO0HQLNRQFHSWHWKDUGXVRPXQGHUYLVHUHQ
PXOLJKHGRJͥHNVLELOLWHWLIRUKROGWLOKYRUGDQGHFHQWUDOHEXGVNDEHUVNDOIRUPLGOHV'HWEHGVWHUHVXOWDWIRUGHͥHVWHRSQ§VYHGVHOYDWDUEHMGHPHGVWRIIHWI§IRUPXOHUHWEXGVNDEHUQHPHGVLQHHJQHRUG
og eksempler, og derved gøre det ”til sit eget”.
9RUHVHUIDULQJHUDWGHWKDUVWRUEHW\GQLQJIRUGHͥHVWHNXUVLVWHUDWPDQLOOXVWUHUHUVLQHSRLQWHUJHQnem konkrete historier og eksempler fra familier, man har mødt – det gør det mere levende og aktuelt
IRUNXUVLVWHUQH'HWNDQRJV§Y¨UHDWGXVHOYͤQGHUJRGHYLGHRNOLSVRPLOOXVWUHUHUHQSRLQWHJRGW
Denne frihed er der i konceptet, og du bliver også en bedre underviser i det omfang du formår at eje
stoffet selv. For at holde dig til konceptet, skal du selvfølgelig altid tjekke, at du underviser efter formålet og har alle de centrale budskaber med (som illustreret i landkortet i starten af hvert oplæg).

Tilpas oplægget til modtagergruppen
I sin formidling er det vigtigt at være opmærksom på, at
der ofte blandt deltagerne kan være forældre, der måske er nyligt skilte og andre forældre, der har været skilt
O¨QJH 1RJOH KDU P§VNH PDVVLYH NRQͥLNWHU DQGUH
lidt færre. Der kan også sidde deltagere med
forskellige baggrunde og forudsætninger
(f.eks. sociale og kulturelle) for at tage
imod stoffet. Det er derfor vigtigt, at
1
den enkelte underviser er opmærksom på formidlingen og forsøger
så vidt muligt at rette budskaberne
efter modtagergruppen. Eksempelvis kan en vigtig opmærksomhed
være at veksle mellem teori, brug af
billeder og fortælling af konkrete historier. Desuden vil det være godt,
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DWPDQIRUW¨OOHUNRQNUHWHHNVHPSOHURJKLVWRULHUE§GHRPQ\VNLOWHIRU¨OGUHGHUKDUKDIWNRQͥLNWHUL
mange år og historier, der illustrerer både ”mors” og ”fars” perspektiv.

Underviserollen og vejlederrollen
På KIFF-lederuddannelsen, der er rettet mod at afholde KIFF-kurser, vil du blive yderligere trænet i underviserrollen og få indsigt i, hvordan du kan forstå din rolle og arbejde med din formidling. Herudover
vil du blive grundigt introduceret til og trænet i den såkaldte vejlederrolle.
9HMOHGHUUROOHQHUHQDQGHQPHJHWFHQWUDOUROOHS§HW.,))NXUVXV3§NXUVHWI§UIRU¨OGUHQHVSHFLͤNNH
samtaleopgaver, hvor man som kursusunderviser også skal vejlede to-tre forældrepar i disse samtaleprocesser. Dette er ikke rådgivning, men primært en rolle, hvor du hjælper med at facilitere forældrenes dialog, ofte med udgangspunkt i en særlig samtaleteknik – tale-lytte teknikken (beskrives
senere).

Opgaven som vejleder
At understøtte og facilitere forældrenes samtaler om konkrete opgaver undervejs på kurset
At understøtte muligheden for, at forældre kan tale sammen og lytte til hinanden på lidt nye måder
På uddannelsen vil du blive yderligere klædt på til at forstå og varetage denne rolle, og selvfølgelig
træne den.
Vi håber, at du i denne manual vil opleve at få god viden, praktisk støtte og en masse inspiration til dit
fortsatte arbejde med skilsmissefamilier.
God fornøjelse!
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