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Mestringsstøtte

Tre metodiske greb

Følelsesmæssig støtte Gruppestøtte Mestringsstøtte

• Norsk psykologiprofessor

• Forsket i børns reaktioner på svære livsvilkår

• Finder 6 overordnede måder at reagere på 

Odd Arne Tjersland og børns mestringsstrategier 
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• Børn kan mangle sprog for det, de oplever

• Børnene kan i stedet udtrykke sig ved hjælp af adfærd

• Der er en mening bag adfærden

• At være nysgerrig på, hvad der ligger bag adfærden

• De voksnes opgave er at forstå invitationerne

Børns adfærd er invitationer 

Østersadfærd 

• Bliver tavs 
• Lukker sig inde i sig selv
• Fortæller ikke hvordan de har det
• Søger adspredelse i aktiviteter 

(venner, musik, computerspil)

Kan være et forsøg på …

• At forsvinde fra det ubehagelige
• At undgå at gøre forældrene kede 

af det, bekymrede eller vrede

Linedanseradfærd 

• Taler mere om forældrenes behov end 
egne behov

• Forsøger at dele sol og vind lige
• Undviger temaer der kan skabe konflikt

Kan være et forsøg på… 

• At sikre at forholdet mellem forældrene 
ikke bliver værre

• At sikre at ingen bliver kede af det, 
bekymrede  eller vrede
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Mægleradfærd

• Arbejder på at skabe forståelse forældrene 

imellem

• Påtager sig ansvar for at dæmpe konflikter

Kan være et forsøg på...

• At sikre den gode stemning

• At løse det, der er svært, når forældrene 

ikke kan

Kaktusadfærd 

• Reagerer udad ofte med vrede og 
frustration

• Havner ofte i konflikter 
• Får ofte negativ opmærksomhed 

Kan være et forsøg på…

• At få afløb for svære følelser 
• At signalere at noget er svært
• At aflede forældrene fra deres konflikter 

Afstandstageradfærd

• Giver udtryk for, at han/hun ikke vil 

blandes ind i forældrenes konflikter

• Tager tydeligt afstand til forældrene

• Udtrykker at de er ligeglade 

Kan være et forsøg på…

• At beskytte sig selv mod det, der er svært 

ift. forældrene

• At udtrykke sin skuffelse eller utilfredshed 

overfor forældrenes adfærd
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Partifælleadfærd 

• Barnet allierer sig med den ene af 

forældrene  

• Barnet forsøger at minimere kontakt med 

den anden forælder 

• Barnet tager ofte den ene forældrenes 

perspektiv

Kan være et forsøg på…

• Barnet vælger side som en måde at 

reducere kompleksiteten og håndtere 

ubehaget på

• Barnet prøver at sikre sig fodfæste i en 

kompleks familiekonstellation 

Adfærd 

• Barnet går til et andet barn/voksen om fortæller det, der fylder 

Forsøg på 

• At få hjælp til at regulere sine følelser med hjælp fra andre (trøst) 

At søge støtte 

• Ondt i maven, hovedpine, kvalme mm. kan også være udtryk for, at noget er svært 

• De små børn kan ..

• Blive urolige 

• Være sværere at trøste

• Blive forstyrret i søvn- og spiserytme

• Miste lærte færdigheder

Kropslig adfærd 
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• At se barnets indre ressourcer � forstærke barnets selvtillid

• Genkendelse og normalisering i gruppen

• Inspiration fra de andre børn

• Information til børnegruppelederen om barnets styrker og behov for støtte 

Formålet med mestringsfokus i børnegruppen

1. At spørge til det, børnene gør, når de har det svært – anerkend at de ”handler”

2. Ikke vurdere eller rådgive (det kan være særligt udfordrende ift. mestring)

3. Undersøge sammen med barnet om det, han/hun gør, hjælper

4. Inddrag gruppen (genkendelse, normalering og inspiration)

At rette fokus mod børns mestring i praksis 

• ”Så Ida. Du siger, at du savner mest, når du skal sove. Hvad gør du så?”

• ”Så der på skiftedagen, hvor du hører dine forældre skændes og bliver ked af det. 

Hvad gør du så, Emil?”

• ”Så I er faktisk nogle børn, som alle sammen har noget, I gør, når I savner en af 

jeres forældre”

1. At spørge til det, børnene gør, når de har det svært – og 

anerkend at de ”handler”

13

14

15



Titel 5/3/2022

Tekst 6

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

• ”Det er rart, at I aldrig har en holdning” (børnegruppedeltager)

• Særlig magtrelation i børnegrupperummet – svært for børn at opponere

• Ydmyghed ift. børnenes situation

2. Ikke vurdere eller rådgive 

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

læse i en bog. Hjælper det dig?/Hvordan hjælper det dig?” 

• ”Så Tobias, du plejer faktisk at blande dig i konflikten, når du ser, at mor og far er 

uvenner – f.eks. På skiftedagen. Hjælper det på den ked-af-det-hed, som du har 

fortalt, du mærker lige der?

3. Undersøge om det, de gør, hjælper dem og hvordan 

At spørge bredt ud til gruppen:

• ”Så noget af det, der hjælper dig, Emma, når du ikke kan sove, det er at lytte til 

noget musik eller læse i en bog. Hvad gør I andre, når I ikke kan sove?” 

• ”Så Frederik, du kan ikke lige 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 prøve at spørge dem?”  

• ”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?”

4. At inddrage gruppen 
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At spørge bredt ud til gruppen:

Eksempel: ”Så noget af det, der hjælper dig, Emma, når du ikke kan sove, det er at lytte til noget musik eller 

læse i en bog. Hvad gør I andre, når I ikke kan sove?” 

At spørge om lov til at spørge de andre børn til råds:

Eksempel: ”Så Frederik, du kan ikke lige 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 prøve at spørge dem?”  

Brainstorm på mestring ift. konkret tema: 

Eksempel: ”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?”

4. At inddrage gruppen

• Når børn beskriver bekymrende mestringsadfærd

• Når børn fortæller, at de ikke har nogen, de kan tale med

• Når en uhensigtsmæssig strategi (f.eks. at slå andre) forstærkes af gruppen og 

bliver ‘populært’ at fortælle

Særlige opmærksomheder ift. børn og mestring

• Forklar for hinanden, hvad I ser som det vigtigste ved at rette fokus mod mestring 

– hvad ønsker vi at børnene skal få ud af det?

• Tal med hinanden om, hvad der bliver jeres største udfordring, når I skal bruge 

dette greb i gruppen? 

Samtale med sidemand ved bordet
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