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De tre greb med Leopold-snit

Gruppelederens tre greb

Følelsesmæssig 

støtte  

Gruppe-
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Mestrings-
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Mestringsstøtte
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• Fokus på at anerkende børnenes reaktioner, som deres bedste bud på håndtering 

af svære følelser.

• Fokus på at tale konkret om mestring med børnene. Hvad kan man gøre for at få 

det bedre. 

• Fokus på de håbefulde historier som et vigtigt supplement til snakken om det 

svære.

• Fokus på vigtigheden af voksenstøtte og dialogen med forældrene

Mestringsstøtte i Leopolds gruppe

• Hvis børn mærker, at deres forældre er kede af det eller ude af sig selv, eller i 

konflikt, så kan de reagere på flere måder:

• Gøre alt for at være det nemme og gode barn

• Trække sig fra kontakten

• Forsøge at skabe god stemning

• Blive klynkende og forsøge at kalde på omsorg

• Reaktionerne kan alle ses som barnets bedst bud på at tilpasse sig og sikre en god 

relation med forældrene

Børns reaktioner siger noget om forældrene

Validering af både følelser og reaktioner 

• ”Du kommer til at savne på skiftedag, og så lukker du dig mere inde på værelset for 

dig selv. Det bliver din måde lige at forsøge at klare det svære på.”

• ”Du bliver vred på far, når han bare er sammen med Katrine hele tiden, 

og så viser du ham det ved at sige nej til alt hvad han foreslår.” 

• ”Du får det ubehageligt når dine forældre skændes og så prøver du at fjolle 

for at få en bedre stemning. Det er din måde at prøve at få det til at gå væk.”

• ”Det du gør giver god mening, men det er også hårdt arbejde…”

• ”Det bliver din bedste måde lige der at prøve at tackle en svær situation…”
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At søge støtte er ekstra vigtigt med de yngre børn

• I Leopolds gruppe betones vigtigheden af at kunne fortælle det 

svære til nogle voksne.

• Med de yngre børn bliver det mere presserende at få igangsat 

dialogen med forældrene

• Gruppelederen kan konkret hjælpe dem med at videreformidle 

svære budskaber

• Det er en grundforståelse i arbejdet at børn kan blive 

symptombærere af noget svært, som hører forældrene til.

Hvad skal vi?

• Vi skal ikke vurdere, om det, børn gør, er godt eller ej

• Vi skal udfolde og anerkende det, de gør 

• Vi skal udforske med dem, om det, de gør, hjælper

• Vi skal evt. hjælpe dem med at rette deres fokus mod 

andre strategier  

Hvordan gør vi? 

• Anerkende funktionen af barnets mestringsstrategi og belyse det som man evt. kan 

arbejde på. Til slut tilbyde hjælp til formidling.

”Jeg kan godt forstå at du ikke fortæller om hvordan du selv har det (undgåelse) fordi 

du er bange for  om mor og far vil blive vrede/kede af det. Det kender jeg mange børn 

som også vælger at gøre. Men når du ikke fortæller noget så kan de desværre heller 

ikke vide hvor svært du har det. Kan jeg hjælpe dig med at få det sagt?
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Fokus på mestring uden at ville fikse det

• Når emnet omhandler løsninger kan gruppeleder ofte komme til at få en egen agenda 

om hvad der er bedst for børnene.

• I Leopolds gruppe er man som voksen mere aktiv ift. at støtte børn til at få sagt til 

forældrene hvad der fylder.

• Stadig vigtigst at børnene føler sig mødt og rummet i følelsen og reaktionen først, og 

først senere får indspark til hvad de kan gøre anderledes.

• Idéer fra gruppen kan have mere effekt end gruppelederens råd.

Øvelse med mestringsstøtte

• I skal spille en kort sekvens fra en gruppegang der har fokus på følelser. 

I har et inspirationsark med sætninger der guider jer ift. de forskellige roller.

• Gruppelederen indleder en snak med børnene om hvad der sker på situationsbilledet 

med mor og barn s. 23. Leopold normaliserer og nuancerer undervejs.

• Gruppeleder spørger børnene om de kender til de følelser/reaktioner som børnene har 

nævnt, og fokuserer på mestring i snakken.

Følelsesmæssig støtte
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Følelsesmæssig støtte i Leopolds gruppe 

• Gruppeleder og Leopold skaber et rum hvor følelser benævnes og rummes

• Ambitionerne for børnenes egne ord for følelser er lavere

• Spejling og brug af hypoteser ift. dialogen med det enkelte barn er central

• Følelsesmæssig støtte foregår ofte mens der tegnes, ses videoklip eller 

tales ud fra et billede

Følelsesmæssig støtte 

• At føle sig forstået er et af vores basale behov og forudsætningen 

for, at vi kan ændre os (Rogers, 1957)

• Børn af skilte forældre kan være i en sårbar situation og have brug 

for ekstra støtte

• Som fagperson kan vi bidrage til at børn udvikler sunde måder 

at regulere følelser på

• Vi hjælper børnene virkelig meget ved at turde blive med nærvær, fremfor at 

bevæge os væk
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Hvad består empati af?

• At se verden fra barnets perspektiv og forstå barnets følelser

• At have en ikke dømmende tilgang/indstilling 

• At kommunikere sin empatiske forståelse

(Rogers, 1957; LaMonica, 1981; Carkhuff, 1969; Tshuldin, 1987; Wiseman, 1996)

At kommunikere sin empatiske forståelse

• Hvordan:

• At spejle barnets følelser verbalt og nonverbalt

• At lave ”empatisk tjek” med barnet

• Hvorfor:

• Empati kan først mærkes af den anden, når den kommunikeres tilbage

• Oplevelse af at barnets følelser er ok, som de er

I praksis: spejling og hypoteser

• Spejling:

• At sætte ord på barnets følelser verbalt og nonverbalt

• At demonstrere følgeskab med barnet ved at gentage ord

• Hypoteser:

• At gå foran barnet med indfølende hypoteser om, hvad der rører sig

• At være den første til at sætte ord på svære følelser

• At tjekke af og give barnet definitionsretten
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Fælles øvelse

• Små grupper på 3 personer. 1 gruppeleder 1 barn 1 observatør (25 min øvelse)

• 3 x 5 min sekvenser hvor et barn fortæller ud fra rollekort, 

gruppeleder spejler tilbage, uden at stille spørgsmål.

Observatør sørger for at der er tid til kort refleksion efter hver sekvens.

Hvad virkede godt?

• Fokus på at være empatisk til stede med det I møder (følelser der udtrykkes både 

verbalt og nonverbalt) og find jeres egen måde at spejle det tilbage.

Gruppestøtte 

Leopold hjælper med gruppeprocesser

• Sætte skilsmissen på dagsordenen

• Bruge fælles tredje – indirekte deltagelse

• Invitere til genkendelse i gruppen 

• Fremhæve ligheder i gruppen

• Fremhæve og normalisere forskelle i gruppen 
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• tv2 videoklip - Alt det vi deler (3 min)

Hvorfor gruppe?

• At være sammen om det, man har tilfælles, kan skabe en oplevelse af 

fællesskab, identitet og tryghed

• Børn får muligheden for at opleve, at andre kender til 

de tanker og følelser, de går rundt med – normalitet og lettelse 

• Gruppen giver mulighed for både at hente 

og give støtte til andre

At facilitere gruppeprocesser – i praksis
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Hvordan:

• At tale højt om ligheder i gruppen

• At fremhæve de ligheder, 

der allerede er

OBS! 

• At skelne mellem fakta og følelser

• Hvis et barn ‘stikker ud’

”Der er helt sikkert andre børn, der 

kender til det, Olivia siger om, at man kan

blive ked af det på skiftedagen…. Hvad 

med jer?

”Så Jens, du fortæller, at du ikke siger til 

til din mor, hvis du savner din far. 

Så det lyder ligesom det du fortalte

Hannah, at du ikke spørger din far om du 

må ringe til mor, når du savner hende. Er 

det rigtigt husket?

At rette fokus mod ligheder

At rette fokus mod forskelle

Hvordan:

• At tale højt om forskelle

• Hvis børn ikke byder ind, 

kom evt. selv med et 

eksempel

• At fremhæve de forskelle, 

der allerede er

”Så der er flere af jer, der fortæller, at I synes det er lidt mærkeligt, at 

mor eller far har fået en ny kæreste.Så sådan kan man have det. Og jeg 

har også hørt nogen børn fortælle, at de faktisk er rigtig glade for, at 

mor eller far har fundet en ny kæreste. Er der nogen af jer, der kender til 

det også?”

”Så Gustav, for dig er det faktisk sådan, at sommerferien er sjov, 
fordi du både skal noget med mor og Bo og noget andet med Far og 

Anna. Og Silje, du fortæller, at du ikke synes sommerferien er sjov, for du 

savner den anden alt for meget. Var det sådan?”

Børnene nikker. ”Så man kan faktisk have det på meget forskellige 
måder med  sommerferien. Tak fordi I havde lyst til at fortælle om det”

Gruppeprocesser med de mindste

• Gruppeleder og Leopold dirigerer fællesskabet med sætninger der binder sammen

• Gruppens slutritual som en konkret måde at sammentømre gruppen

• Gruppeleder inviterer mindre til refleksioner på ligheder og forskelle i fx runder

• Gruppeleder påpeger selv aktivt og deler viden mellem børnene mens de fx 

tegner.
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Øvelse med gruppestøtte

• Tag afsæt i øvelsesark med ”De to hjem” på side 17 i manualen?

• Gruppeleder introducerer øvelsen med hjælp fra Leopold, og 

børnene får udleveret inspirationsark til besvarelsen.

• Gruppeleder har fokus på at fremhæve og tale højt om ligheder og 

forskelle i gruppen
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