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Børnegruppeforløb – de yngste børn 

Her kommer en skabelon til et fuldt børnegruppeforløb på 8 gange af 1,5 til 2 timers varighed. 

Skabelonen skal ses som et bud på, hvordan et børnegruppeforløb kan skrues sammen, men er ikke 

en facitliste. Vi tænker derfor, at hver enkelt børnegruppeleder har frihed til og ansvar for at 

tilrettelægge forløbet, så det bliver meningsfuldt for den konkrete børnegruppe. 

Overordnet set kan man være opmærksom på, at i et forløb med de yngste børn, giver det mening at 

indtænke flere skift mellem øvelser, da børnene kan have svært ved at koncentrere sig i længere tid 

af gangen. Med de ældre er det i højere grad muligt at dvæle ved de enkelte øvelser med uddybende 

spørgsmål, og man vil kunne fordybe sig mere i enkelte børns fortællinger. Børnene fra 10 år og 

opefter har lettere ved at få gavn af hinandens fortællinger og refleksioner, idet de fra denne alder 

har et mere veludviklet abstraktionsniveau. 

Grupperne med de ældste vil kunne tilrettelægges mere samtalebaseret og uden brug af midler som 

lego/tegning, metaforer osv. Skilsmisseland kan f.eks. erstattes med en liste af temaer, og Klumpen 

kan erstattes med en snak om, hvordan følelser mærkes i kroppen. Det ville ift. denne målgruppe 

også give mening at inddrage f.eks. oplæsning af noveller eller filmklip mv. 

 

Et børnegruppeforløb fra start til slut 

1. gruppesamling 

- Velkomst og navneleg 

- Tov-øvelsen: Start med de udsagn, som er lidt sjove og ufarlige, f.eks. ”jeg kan godt li’ lakrids”, 

”jeg får propper i ørerne, når jeg er oppe at flyve” osv. Efter ca. 4 udsagn kan man skifte til udsagn, 

som omhandler skilsmissen, f.eks. ”Jeg kender mange børn, der også har forældre, som er skilt”. 

Tov-øvelsen kan også med fordel bruges til at få en fornemmelse af, hvordan børnene har haft det 

med at skulle starte i børnegruppen, f.eks. ”Jeg synes, at det var underligt at skulle i børnegruppe i 

dag”. Det er som børnegruppeleder altid fint at være tydelig i forhold til, hvad du gør, og hvad I skal 

lave sammen i børnegruppen. Fortæl derfor børnene, at du i Tov-øvelsen først vil stille spørgsmål til 

alt muligt og herefter også om skilsmissen, så de er forberedt på det skift, der finder sted midtvejs i 

øvelsen. 

- Skilsmisseland: Præsenter metaforen og de forskellige havne. Her kan du bruge beskrivelsen i 

manualen som inspiration. I forlængelse heraf kan børnene informeres om regler og rammer i 

gruppen, f.eks. om tavshedspligt, hvordan man taler sammen i gruppen, vigtigheden af at lytte 

opmærksomt osv. 

- Videoklip: Vis den første sekvens fra ’Amandas to verdener’ (ca. 3-4 min.), hvor Amanda 

præsenterer sig selv og sin familie. Brug klippet som afsæt til at tale med børnene om, at det nogle 

gange kan være indviklet at præsentere sin familie, når man har skilte forældre og to hjem. Dette er 

blot en kort snak, som introduktion til næste øvelse. 
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- Øvelse: Børnene får til opgave at tegne deres to hjem inklusiv forældre, evt. forældres nye 

kærester, halv/pap/bonussøskende og kæledyr. 

- Pause med ’godt og skidt’ 

- Runde: Giv hvert barn mulighed for at vise tegningen til gruppen og fortælle om, hvordan deres 

familie ser ud. 

- Hyggelig øvelse: Afslut evt. gruppesamlingen med en hyggelig øvelse uden skilsmissefokus, som 

kan fungere som en sjov eller mere let måde at sige tak for i dag på. (Hver gang vi i det følgende 

skriver ’hyggelig øvelse’, refereres der altså til øvelser eller lege, der ikke har et skilsmissefokus, 

men som i højere grad har til hensigt at styrke sammenholdet og fællesskabsfølelsen i gruppen).  

- Afslutning: Tak for i dag. 

 

2. gruppesamling 

- Velkomst og navnerunde igen. På 2. gruppesamling kan det være en god idé at gøre lidt ekstra ud 

af at fortælle børnene, at de var modige at komme i gruppen sidst samt at nævne nogle af de 

positive ting, man kan huske fra første samling.  

- Tovøvelsen om skilsmissen: Øvelsen bruges her til at pejle sig ind på, hvor børnene er henne ift. 

de forskellige havne på landkortet. 

 

Eksempler på udsagn: 

Jeg kan huske den dag, hvor mor og far fortalte, at de skulle skilles. 

Min mor har en ny kæreste 

Min far har en ny kæreste 

Jeg synes, at det er vigtigt at snakke om mors og fars nye kærester her i gruppen 

Jeg savner ind imellem mor eller far 

Jeg synes, at det er vigtigt at snakke om at savne her i gruppen 

Det kan være svært at falde i søvn om aftenen 

Mine forældre er uvenner efter de er blevet skilt  

Jeg synes, at det er vigtigt at snakke om når mor og far er uvenner her i gruppen. 

- Skilsmisseland: Hænge landkortet op. Hvor var vi sidst? Har I tænkt på, om vi mangler nogle 

havne, som skal tegnes på? 

- Tema om ’Klumpen’: Oplæsning af historien om Sigurd og Klumpen (se på intra).  

Børnene får herefter til opgave at tegne klumpen 

- Pause med ’Godt og skidt’ 
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-  Runde: Hvert barn får mulighed for at præsentere sin tegning. 

- Hyggelig øvelse  

- Afslutning: Tak for i dag.  

 

3. gruppesamling  

- Velkomst 

- Besøger havnen ’Dagen hvor mine forældre fortalte, at de skulle skilles’: Børnene får nu til 

opgave enten at tegne eller ved brug af lego bygge den situation, hvori de fik at vide, at deres 

forældre skulle skilles. De børn, som ikke kan huske denne dag, kan i stedet bygge en situation, som 

for dem har haft betydning ift. det at leve med skilte forældre.  

- Pause med ’Godt og skidt’ 

- Præsentation af Lego: 3-4 børn får mulighed for at præsentere deres legoplader. Det kan være 

svært at nå alle børn på én børnegruppesamling, da præsentationen ofte tager noget tid.  

- Hyggelig øvelse 

- Afslutning: Tak for i dag 

 

4. Gruppegang 

- Velkomst 

- ’Dagen hvor mine forældre fortalte, at de skulle skilles’ fortsat: Ca. 3-4 børn præsenterer deres 

tegning eller legoplade 

- Pause med ’Godt og skidt’ 

- Samtalekort: Læg ca. 20 samtalekort ud på gulvet eller bordet. Det kan være ordkort, billedkort 

eller en blanding af kort, som du har udvalgt på forhånd. Børnene bliver bedt om at vælge to kort, 

som de synes passer til, hvad der for dem fylder ift. skilsmissen lige nu. 

- Runde: Børnene fortæller på skift om, hvorfor de har valgt de kort, de har. 

- Hyggelig øvelse 

- Afslutning: Tak for i dag  
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5. Gruppegang 

- Velkomst 

- Vi besøger havnen: Når mor og far er uvenner. 

 Filmklip med Amanda hvor hendes far fortæller om, at han og mor er uenige om ferieplaner. 

Amanda er i klemme i midten. 

Spørgsmål til børnene: 

-Hvad sker der i klippet? 

-Hvordan tror i Amanda har det? 

-Hvordan er det for jer, når jeres forældre skændes/er uvenner/ikke snakker sammen? 

- Pause med ’Godt og skidt’ 

- Øvelsen ’Børnepanelet’: Afhængig af tid kan der her udvælges et par spørgsmål/dilemmaer, som 

passer til dagens tema ’Når mor og far er uvenner’  

- Hyggelig øvelse 

- Afslutning: Tak for i dag 

 

6. Gruppegang 

- Velkomst 

- Vi sejler til havnen ’Mors og fars nye kærester’: Man kan lægge ud med at sige følgende citat: 

Et barn har sagt sådan her: ”Min fars nye kæreste er rigtig sød, samtidigt ville jeg ønske at hun ikke 

fandtes…” 

- Smileyøvelsen: – hvordan har du det med mors/fars nye kæreste? Vælg mindst 2 smileys.  

Denne øvelse kan give anledning til snak om: Ambivalente følelser og forskellige følelser ift. mors 

og fars nye kæreste. 

- Runde: Børnene fortæller om de smileys, de har valgt 

- Pause med ’Godt og skidt’ 

- Håndteringsøvelse: 

 Hvad kan man gøre, hvis man har det svært med mors og fars nye kæreste? 

 Børnene opfordres til at komme med råd til andre børn 

 

 Hvad kan forældre gøre når de får en ny kæreste?  

 Hvordan er det bedst at fortælle om det?  
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 Hvordan vil man som barn helst møde den nye kæreste? 

 Børnene opfordres til at komme med råd til forældre 

 

7. Gruppegang 

- Velkomst 

- Øvelsen ’Børnepanelet’: Som beskrevet i manualen. Man kan evt. vælge særlige 

spørgsmål/dilemmaer ud, hvis man har et ønske om at sætte fokus på et særligt emne ift. 

skilsmissen. En variation af øvelsen kan også være, at børnene selv får mulighed for at formulere 

spørgsmål til ’Børnepanelet’, som de andre børn i gruppen kraft af deres roller som hhv. 

’tankelæsere’ og ’problemløsere’ skal hjælpe med at forstå og løse.  

- Pause med ’Godt og skidt’ 

- Netværkskort: Hvad hjælper mig når jeg er ked af det/når jeg har klumpen? Hvem kan jeg tale 

med? 

 

- Runde 

- Hyggelig øvelse 

- Afslutning: Tak for i dag. Næste gang er sidste gang.  

 

8. Gruppegang 

- Velkomst 

- Opsummering:  

 Hvad har vi lavet i gruppen?  

 Kigge på landkortet – hvor har vi været? 

  Hvad skal vi huske at gøre i vores næste gruppe? 

  Hvis vi skal give jeres forældre et godt råd, hvad skal det så være? 

- Pause med ’Godt og skidt’ 

- ’Kend din gruppe’-spillet 

- Hyggelig øvelse 

- Afslutning: Tak for denne gang 

 


