
 

’Kend din gruppe – et bevidningsspil’ 
 
En gennemgang af øvelsen ’Kend din gruppe’ findes i manualen s. 92. Herunder 
findes eksempler på de spørgsmålskort med svarmuligheder, som indgår i 
spillet. Herudover skal man også bruge et sæt ’svarkort’ til hvert barn i gruppen 
bestående af kort med hhv. tallene 1, 2 og 3 på. Disse svarkort skal hver 
børnegruppeleder selv udforme.  

 
 
 
Hvad vil du gøre, hvis du bliver ked af det ift. dine forældres skilsmisse? 
 

1. Jeg vil fortælle det til min mor eller far 
2. Jeg vil tale med mine venner eller andre om det 
3. Jeg tror ikke, jeg vil tale med nogen om det 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Får du nogle gange den tanke, at det er din skyld, at dine forældre er gået 
fra hinanden? 

 
1. Ja, for det er min skyld 
2. Ja, men jeg ved godt, at det ikke er rigtigt 
3. Nej. Jeg ved, at det ikke er min skyld  

 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Hvad tænker du om dine egne tanker og følelser? 
 

1. De er mærkelige – ingen andre har det som mig 
2. Jeg tror, de er meget almindelige 
3. Det ved jeg ikke 

 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Hvad vil du gøre, hvis din mor og far skændes foran dig? 
 

1. Jeg vil fortælle dem, at jeg ikke vil høre på det 
2. Jeg vil gå væk fra skænderiet 
3. Jeg vil tie stille, så de kan skændes færdig 

 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 



 

Hvor sidder den klump, du har inden i, for det meste? 
 

1. I hjertet 
2. I maven 
3. Et andet sted 

 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Hvad vil du gøre, hvis du har det skidt hos mor eller far? 
 

1. Jeg vil sige det til dem 
2. Jeg vil vente og håbe, det går over 
3. Jeg vil ringe til en ven 

 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Hvilken handling vil hjælpe dig i det nye år, hvis du er ked af det og ikke 
kan falde i søvn? 
 

1. At høre musik eller læse en bog 
2. At tænke på gode ting 
3. Noget helt tredje 

 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Hvis din vens forældre går fra hinanden, hvad vil du så råde ham/hende 
til? 
 

1. Ikke at sige det til nogen 
2. Sige det til klasselæreren, som evt. kan fortælle det i klassen 
3. Fortælle det til de venner, som han/hun har lyst til 

 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Synes du at andre burde gå i en børnegruppe som denne? 
 

1. Ja, helt klart 
2. Nej 
3. Det ved jeg ikke 

 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 



 

Hvilken tanke kan hjælpe dig i det nye år, når du er ked af det? 
 

1. ”Jeg skal nok få det bedre” 
2. ”Jeg har det – trods alt – godt meget af tiden”  
3. Andre tanker 

 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Hvad vil du først og fremmest huske fra børnegrupperne? 
 

1. At det er okay at have det, som man har det 
2. At det er vigtigt at tale om det, der er svært 
3. Noget helt tredje 

 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Tror du, at du får det  bedre igen? 
 

1. Ja, det er jeg helt sikker på 
2. Jeg ved det ikke, men jeg håber det 
3. Det er jeg ikke sikker på 

 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 


