
Titel 5/3/2022

Tekst 1

Børnegruppeøvelser 3 

Ekspertpanelet 

• Børnegruppelederen fortæller, at skilsmissebørn fra tidligere børnegrupper havde 

nogle dilemmaer

• Børnegruppelederen vil gerne høre, hvad de tænker om disse dilemmaer, da de er 

eksperter på skilsmisseområdet 

• Børnegruppelederen deler børnene i to grupper  - tanke/følelæsere og 

problemløsere og forklarer rollerne

• Børnegruppelederen læser dilemmaet over for børnene, tankelæserne svarer 

først, problemløserne svarer efterfølgende 

• Grupperne bytter roller, nyt dilemma præsenteres 

I praksis 

1

2

3



Titel 5/3/2022

Tekst 2

• At øge mentaliseringsevnen hos børn og derigennem forståelse af både andres og 

egne tanker og følelser

• At give en oplevelse af, at det er muligt at handle anderledes ift. en given 

udfordring

• At give en oplevelse af fællesskab og mening (børn som eksperter)

Formålet med ekspertpanelet øvelsen 

• Et dilemma fra en børnegruppeleder

• 2 grupper - tankelæsere og problemløsere 

• Tankelæserne gætter på gruppelederens tanker og følelser

• Problemløsere giver bud på, hvad man kan gøre for at løse dilemmaet

• Byt roller 

Demonstration - voksenpanelet

‘Dagen hvor jeg fik det at vide’
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• Børnegruppelederen fortæller børnene, at de skal enten tegne eller bygge i LEGO 

den situation, hvor de fik at vide, at deres forældre skal skilles

• Hvis børn ikke kan huske dagen, skal de bygge en anden vigtig (særligt svær) 

situation fra fortiden ift. forældrenes relation/skilsmissen, og som 

børnegruppelederen hjælper barnet med at finde  

• Når børnene er færdige med at tegne - en runde, hvor de fortæller deres historie; 

børnegruppelederen har særligt fokus på at møde børnene med følelsesmæssig 

støtte og evt. fremhæve nogle ligheder

I praksis 

• Hvor gammel var du?

• Hvilken dag var det og hvem var der? Hvad skete der?

• Hvad tænkte du?

• Hvordan føltes det (i kroppen)? 

• Hvad gjorde du?

• Hvad skete der i dagene efter? 

• Hvordan har du det nu i forhold til, hvordan du havde det på det tidspunkt? 

Eksempler på spørgsmål til runden 

• At give børnene mulighed for at fortælle om en episode/dag relateret til 

skilsmissen, som har haft betydning for dem

• At støtte børnene i at skabe sammenhæng i deres fortælling om en 

betydningsfuld begivenhed/oplevelse

• At skabe mulighed for genkendelse i gruppen 

Formålet med ”Dagen hvor jeg fik det at vide”- øvelsen 
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Skilsmissefortællingen – til de unge 

Netværkskort 

• Børnene tegner en skydeskive med sig selv som centrum

• Opgaven kan lyde: ”hvem kan du gå til, når du har det svært ift. skilsmissen?”

• Børnene tegner personer i deres netværk ind på skydeskiven

• Hvem vil du gerne have ind på skiven, som ikke er det endnu? 

(lav et en kasse nederst)

I praksis 

10

11

12



Titel 5/3/2022

Tekst 5

• At øge børns opmærksomhed på, hvor de kan finde støtte i deres hverdagsliv 

(som en effektiv mestringsstrategi)

• Hjælper til at afsøge ressourcer i netværket ift. skilsmissen – idet det måske ikke 

er mor/far i denne situation

Formålet med  ”Netværkskort”- øvelsen 

• Øvelsen kan være sårbar for børn, der ikke oplever at have oplagte 

støttepersoner omkring sig

• Her bliver det gruppelederens opgave at komme med forslag: 

• En god lærer, en sundhedsplejerske, en fodboldtræner, en kammerats 

forælder, et kæledyr?

Særlige opmærksomheder 

‘Godt og skidt siden sidst’
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• Børnegruppelederen uddeler to slags post-it-sedler 

• På den ene skal børnene skrive en god og en dårlig ting, der skete siden sidst

• Det kan være en stor eller en lille ting, og det kan være en ting der handler om 

skilsmisse, men det kan også være alt andet fra barnets liv 

I praksis 

• En styret aktivitet i pausen 

• En mulighed for, at børnene fortæller om andre ting, der fylder i deres liv

• En mulighed for, at børnene lærer hinanden bedre at kende 

• En kort pause fra skilsmissesnakken  

Formålet med ´Godt og skidt´ øvelsen 

Spørgsmål og kommentarer 
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