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AT RETTE FOKUS MOD 
BØRNS MESTRING

• Definition: ”Cognitive and behavioral
efforts to manage specific external
and/or internal demands that are
appraised as taxing or exceeding the 
ressources of the person”

• Funktion af mestringsstrategierne er, 
at vi bliver i stand til at tilpasse os
nye livsvilkår og regulere
ubehagelige følelser

• Klassisk inddeling: 

• Løsningsfokuseret mestring
• Emotionsfokuseret mestring

MESTRING

• Børn har brug for de voksnes hjælp
til at håndtere svære situationer

• Men børn forholder sig ikke passivt 
til livet

• Forskning viser, at børn mestrer 
svære situationer på forskellige 
måder (4 kategorier) 

MESTRING OG BØRN
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BØRNS MESTRINGSSTRATEGIER – 4 KATEGORIER 

AKTIV MESTRINGAKTIV MESTRING AT SØGE STØTTEAT SØGE STØTTE

UNDGÅELSEUNDGÅELSEDISTRAHERINGDISTRAHERING

• BØRN PRØVER AT REDUCERE 
STRESS/UBEHAG VED AT FJERNE PROBLEMET 
ELLER TÆNKE ANDERLEDES OM DET

1. Forsøg på at løse problemet 

(løsningsfokuseret mestring)

• Børn tænker på mulige løsninger 

• Børn planlægger aktiviteter, der fører til 
løsningen af problemet 

2. Kognitiv restrukturering (emotionsfokuseret 

mestring)

• Børn tænker mere positivt om problemet  

• Børn minimerer problemets negative 
effekter

AKTIV MESTRING 

• BØRN PRØVER AT REDUCERE 
STRESS/UBEHAG VED AT RÆKKE UD 
TIL ANDRE OG FÅ HJÆLP FRA DEM

1. At søge løsningsorienteret støtte

• Børn snakker med deres 
forældre/venner om det, der kan 
hjælpe på barnets problem 

2. At søge emotionel støtte i form af 

anerkendelse, forståelse og trøst 

• Børn snakker med deres 
forældre/venner om det, der er 
svært 

AT SØGE STØTTE 
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1. Aktivt forsøg på at undertrykke eller blokere

det, der stresser/er ubehageligt

• Undertrykker ubehagelige tanker og følelser

• Har ikke lyst til at snakke om problemet

• Nægter, at der er noget, der går dem på, 
selvom de er udsat for stress/psykisk
belastning

2. Flugt ind i fantasiverden

• Fantasier om, at den problematiske
situation aldrig er sket

• Ønsketænkning og dagdrømmeri

UNDGÅELSE

• BØRN PRØVER AT REDUCERE STRESS/UBEHAG VED AT UNDGÅ AT TÆNKE PÅ DET, DER 
ER SVÆRT ELLER AT FLYGTE FRA REALITETEN 

• BØRN BRUGER FORSKELLIGE 
‘ERSTATNINGSAKTIVITETER’ FOR IKKE AT SKULLE 
FORHOLDE SIG TIL EN BESTEMT PROBLEMATISK 
SITUATION

• Adfærdsmæssig distrahering 

• Børn dyrker motion, går ture, leger, hører
musik, danser, tegner m.m.

• Tankemæssig distrahering (mindre børn)

• Børn ser tv, er på computer/telefon, læser 
m.m. 

DISTRAHERING

• Alle strategierne kan være funktionelle og dysfunktionelle 

• Forskellige strategier virker forskelligt i forskellige situationer
(kontrollerbare og ukontrollerbare):
• Eks. 1: Min mor og far skændes: Jeg kan ikke gøre noget ved det, så jeg

distraherer mig selv ved at høre musik – funktionel brug af distrahering 

• Eks 2: Jeg savner min mor: Jeg kan gøre noget ved det, men jeg vælger at flygte
i fantasiverden, hvor mine forældre ikke er skilt (hjælper på den korte bane) -
dysfunktionel brug af undgåelse 

HVAD VED VI OM 
MESTRINGENS EFFEKT ?
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HVAD SKAL VI (IKKE) GØRE?

• Vi skal ikke vurdere, om det, børn 
gør, er godt eller ej

• Vi skal udfolde det, de gør 

• Vi skal udforske med dem, om det, 
de gør, hjælper

• Vi ska evt. hjælpe dem med at 
rette deres fokus mod andre 
strategier  

AT RETTE FOKUS MOD 
MESTRINGSFORSØG - I PRAKSIS

1. At spørge ind til hvad barnet gør, når noget er svært 

2. At spørge andre børn til råds

3. Ikke vurdere eller rådgive

HVORDAN

• Spørg ind til hvilke strategier barnet
allerede har?

• Undersøge effekten af forskellige
strategier sammen med barnet?

• Invitere til genkendelse i gruppen

• Evt. understøtte det positive i at 
barnet har en strategi ”du er en 
pige, der har fundet noget, der 
hjælper dig”

1. AT SPØRGE IND TIL , HVAD BARNET GØR 

”Så noget af det, du gør, Ida, når du ikke kan
sove, er at lytte til noget musik eller læse i en

bog. Hvordan hjælper det dig?" 

Du siger, at du savner mest, når du skal sove. 

Hvad gør du så - er der noget, der hjælper dig?

”…Det giver god mening. 
Er der andre, der gør det samme?”
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HVORFOR

• Rette fokus mod barnets
indre ressourcer

• Forstærke barnets
selvtillid og selfefficacy

• Indgyde håb

• Få information om barnets
styrker og behov for støtte

1. AT SPØRGE IND TIL , HVAD BARNET GØR 

HVORDAN

• Brainstorm på, hvad man kan gøre i
typiske situationer, der er svære
efter skilsmissen

• Når et barn ikke har en ide om, 
hvad han/hun gør – spørg barnet
om han/hun vil høre andre børns
råd

• Efter et barn har fortalt om sine 
strategier, spørg evt. til flere idéer

2. AT SPØRGE ANDRE BØRN TIL RÅDS 

”Så I kender faktisk alle sammen til det her med, at man 

kan savne den forælder, man ikke er hos. Har I nogle idéer 

til, hvad man selv eller andre kan gøre, for at det bliver lidt 

mere ok at savne eller for at savnet bliver lidt mindre?”

”Så noget af det, der hjælper dig, Ida, når du ikke kan sove, 

det er at lytte til noget musik eller læse i en bog. Hvor rart

at du har noget, der hjælper dig. Har I andre nogle flere

idéer til, hvad der kan hjælpe på det her med at falde i

søvn?” 

”Så du kan simpelthen ikke komme i tanker om, hvad der 
hjælper dig, når du savner. Nu har vi rigtig mange børn, der 
også har prøvet det at savne deres forældre. Jeg tænker, at 
de måske har nogle gode bud på, hvad man kan gøre! Skal

vi spørge dem?”

HVORFOR

• Inspiration til nye veje at 
gå

• At udvide deres repertoir
af strategier

• Andre børn i gruppen har
større kredibilitet end de 
voksne

2. AT SPØRGE ANDRE BØRN TIL RÅDS 
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• “Det er rart, at I aldrig har en holdning”

• Når vi prøver at løse, er vi ikke tilstede - vi kan ikke give støtte

3. IKKE VURDERE ELLER RÅDGIVE 

• Magt position – de kan ikke
opponere

• Obs på forskelle i børnenes 
situation

• Obs på mange beskrivelser 
af undgåelse – behov for 
mere støtte 


