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TEGNESERIE  

• 4 kasser 

1. Før skilsmissen 

2. Lige efter skilsmissen 

3. Nu

4. Om et år  

• I hver kasse tegner børnene deres forældre og 

sig selv med fokus på:

• Hvordan var forholdet mellem forældrene

• Hvordan havde de (børnene) det 

• Hvert barn fortæller om sin tegneserie i en 

runde 

Tegneserie 

• At åbne for en snak om tanker og følelser ift. 

forskellige perioder - før, under og efter skilsmissen

• At hjælpe børnene med at arbejde på fortællingen af 

deres oplevelse af skilsmissen. Her kan de opleve en 

større forståelse af, hvad der er skete mellem mor og 

far, og hvordan det har påvirket dem og familien. 

• At rette fokus mod fremtiden og dermed tanken om, 

at tingene kan blive lettere som tiden går 

• At rette fokus på evt. fremskridt, de allerede har 

oplevet ift. tidligere 

Rationalet bag øvelsen
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BØRNEPANELET

• Børnene trænes i at forstå og sætte sig ind i andres tanker 

og følelser � herigennem bliver de klogere på sig selv, da 

de trækker på egne erfaringer.

• Øvelsen er derved ret direkte knyttet til 

mentaliseringsevnen og vil føre til øget forståelse af egne 

tanker og følelser

• Oplevelsen af at kunne håndtere sin situation øves i høj 

grad i den fase, hvor der produceres en masse konkrete 

løsninger på dilemmaer. Her vil børnene få en oplevelse 

af at det er muligt at handle anderledes ift. en given 

udfordring

• Sidst men ikke mindst kan øvelsen give en oplevelse af 

fællesskab, idet børnene kollektivt træder i karakter som 

eksperter og videregiver brugbare råd til andre børn.

Rationalet bag øvelsen
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• Vi ser alle sammen en film (evt. Perlefilm) med fokus på, 

hvad børn gør, når det bliver svært 

• Efterfølgende en snak i plenum med børnene om, hvad de 

gør, der hjælper dem, når de har det svært 

• Børnene får et stykke papir med overskriften ”Min 

huskeliste, når det er svært”, hvor de skal skrive de ting, de 

skal huske at gøre, når de bliver ked af det, ikke kan sove, 

savner, m.m., og som hjælper dem 

• Det kan være de ting, de allerede gør selv eller de ting, de 

er blevet inspireret af fra de andre børn i gruppen

• Evt. en runde, hvor børnene fortæller om deres huskeliste

Huskelisten

• At rette børnenes fokus mod deres egne mestringsforsøg 

• At rette fokus mod effekten af forskellige mestringsforsøg 

og inspirere børnene til at bruge dem, der har en positiv 

effekt på dem 

• At åbne en mulighed for de fortællinger, hvor børnene 

ikke er ”ofre” i deres livssituation, men at de aktivt kan 

gøre noget for at få det bedre (tilpas ansvarsniveau for 

børn) 

• At udvide børnenes repertoir af mestringsforsøg ved at 

de hører på de andres mestringsforsøg

Rationalet bag øvelsen


