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Hvordan kan vi som forældre tale med vores børn om alt det, der 
følger med en skilsmisse?

Med afsæt i 10 farverige og udtryksfulde illustrationer – som 
balancerer imellem det svære felt for børn i forbindelse med et 
familiebrud og en mere positiv vinkel at tale ud fra – bliver det 
måske nemmere at indlede dialogen med barnet.

Ved hver illustration er børneperspektivet i forbindelse med de 
10 temaer ultrakort beskrevet. Blandt andet omkring barnets 
loyalitet, skyldfølelse, mulige forældrekonflikter, hverdagen, 
barnets tanker, følelser og spørgsmål.

Som støtte til samtalen med barnet gives forslag til åbne eller 
afgrænsede spørgsmål ved alle illustrationerne.

Dette simple dialogværktøj er nemt og ligetil og udviklet til børn 
mellem 4 og 10 år. Fagpersoner, som arbejder med børn, kan 
også med fordel gøre brug af Mine forældre er skilt.

Vi ved, at børn gør sig mange tanker og har mange følelser 
og bekymringer, som vi voksne ofte slet ikke har fantasi til at 
forestille os, og vi ved også, at børnene ofte bærer rundt på 
dem alene.

Hjælp børnene med at få talt om, hvordan verden ser ud fra 
barnets perspektiv! Børn er ofte gode til at sætte ord på – når 
bare de får tiden, nærværet og nogle gode spørgsmål ...
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VEJLEDNING I BRUGEN AF SAMTALEKORTENE

Når børn reflekterer, har de ofte brug for tid. Det er derfor vigtigt, som forælder, at være tålmodig i denne 
proces og give barnet plads.

Her er et par retningslinjer:

• Lad barnet tale færdig

• Det er vigtigt ikke at kritisere dét, barnet siger, eller ønske at barnet havde sagt noget andet

• Vær åben overfor barnets svar og fortællinger

• Brug aktiv lytning, så du fremmer barnets lyst til at fortælle mere:

 ◦ vis interesse for barnet
 ◦ vis ønske om at forstå barnet
 ◦ vis at barnet er værd at lytte til
 ◦ vis respekt for barnets følelser og tanker

 Vær opmærksom på, at barnet har brug for, at alle dets følelser får plads og bliver rummet. Som forælder 
skal man være forberedt på, at denne proces kan være hård og udfordrende, samtidig med at den er vigtig 
og berigende for jer begge og for jeres relation: Jo bedre indsigt du som forælder får i dit barns perspektiv, 
jo tryggere bliver dit barn. Særligt i perioder, hvor fremtiden er uvis, skaber det tryghed for børn, når de 
bliver forstået og ikke lades alene med de mange tanker og følelser. Samtidig giver det mulighed for, at I 
kommer følelsesmæssigt tættere på hinanden.

At springe til løsningsforslag hjælper ikke dit barn. Når vi voksne anskuer det, børn fortæller, som et 
problem, der skal løses, kan børnene opleve det som om, vi ikke lytter.
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De formulerede spørgsmål til hver illustration er blot forslag. Spørgsmålene giver mulighed for, at den 
voksne kan støtte sig til en form for spørgeguide, men giv altid plads til barnets frie fortælling. Når børn 
begynder at fortælle, er det vigtigt, at den voksne giver plads til barnets perspektiver!

Nogle børn har nemt ved at fortælle og uddybe, når de får et åbent spørgsmål. Andre børn har sværere 
ved at forklare sig – eller måske i det hele taget svært ved at forstå og mærke deres egne følelser og behov. 
Da kan mere afgrænsede spørgsmål være en hjælp. Hvilken form for spørgsmål, der fungerer bedst for 
det enkelte barn, hænger ikke nødvendigvis sammen med barnets alder. Nogle mindre børn kan have 
flere refleksioner og udtrykke sig tydeligere og mere omfattende end nogle større børn. Og nogenlunde 
jævnaldrende søskende kan være vidt forskellige.

Derfor er det den voksne, som kender det enkelte barn, der bedst kan vurdere, hvorvidt det fungerer 
bedst med den ene eller anden slags spørgsmålstype, som foreslås ved hver illustration. Og det kan sagtens 
fungere at springe imellem de to typer af spørgsmål, hvis det er en hjælp for barnet.
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BARNETS RET (RETTIGHEDER)

  Barnets ret (rettigheder) refererer i dette dialogværktøj til barnets basale behov, når forældrene bliver skilt. 
Disse er psykologiske rettigheder, som peger på, hvad der er nødvendigt, for at skilsmissebarnet kan have 
det godt. De formulerede rettigheder refererer ikke til barnets juridiske rettigheder.
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BARNETS LOYALITET OG TILKNYTNING 

 Som forælder kan man nemt opleve det som en afvisning eller devaluering, når ens barn i nogle situatio-
ner søger den anden forælder.

Børn har også præferencer, når de bor sammen med begge deres forældre. Far efterspørges i nogle sam-
menhænge, og mor i andre.

I har hver jeres særlige kompetencer, og jeres barn har behov for jer begge! Måske på vidt forskellige måder.

Hvis børns præferencer af forældre er ‘ulige’ fordelt, så er der en god grund. Barnets behov bør anerken-
des, frem for at barnet skal vælge imellem far og mor. 
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 ÅBNE SPØRGSMÅL

1. På hvilke måder har du mere brug for far, end for mor – og omvendt?

 ◦ Kan du forklare, hvad det skyldes?

2. Ens forældre er forskellige. Også når de bor sammen.

 ◦ Hvordan tror du, det er for mor og far, at du nogen gange har mere brug for den ene af dem?

3. Hvad kan far og mor gøre, så du undgår at opleve, at du skal vælge mellem far og mor?

AFGRÆNSEDE SPØRGSMÅL

1. Føler du, at du nogen gange skal vælge imellem mor og far?

2. Har du nogen gange mere brug for mor, end for far – og omvendt?

3. Hvad er mor bedre til end far – og omvendt?

4. Tror du, det er ok for mor og far, at du nogle gange vælger den ene af dem?

5. Kan far og mor gøre noget, så du ikke føler, du skal vælge imellem dem?
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Jeg har ret til ikke at skulle vælge imellem mine forældre
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