
Børn i skilsmisseland  

 

Ny serie på DR2, der følger 6 børn (alder 10-16 år), der lever i nye 

skilsmissefamilier.  

Næsten halvdelen af alle forhold ender i skilsmisse, og i langt størstedelen er der børn involverede. Børn, 
der skal forholde sig til flere hjem, flere familier, ofte nye bonusforældre og som dagligt står på sidelinjen til 
forældrenes håndtering af skilsmissen.  
 
Der er lavet mange programmer i voksenhøjde om skilsmisser, men ikke mange i børnehøjde. DR2 vil lade 
børnene fortælle deres egne historier om skilsmisser, set fra børnenes højde, fortalt fra deres perspektiv.  
 
Børn kan meget mere, end man skulle tro. De forstår meget mere, og er ofte yderst præcise til at forklare 
og perspektivere. DRs Tema & Reportage-afdeling har stor erfaring med at arbejde med børn efter serien 
”Barndom på bistand”, der kørte på DR2 i efteråret. 
 
Omdrejningspunktet for denne serie er en terapigruppe, der bliver etableret i programseriens start. 
Over 6 uger følger vi deres terapi forløb i gruppen, der består af samtaler i en rundkreds – med hinanden og 
med en ledende psykolog.  
 
Ind imellem terapi gruppen er vi på reportage med børnene i deres ”rigtige” liv, når de trøster lillebror, 
skændes med papfar eller når de rejser mellem, deres 2 nye hjem.  
Dette er dels filmet af børnene selv eller tilrettelagt.  
 
Når de 6 uger er gået, har børnene fået luft for deres situation og er forhåbentlig blevet overbeviste om, at 
det er ok, at have det, som de har det. På den måde har serien været med til at konstruktiv udvikling og 
bryde tabuer.  
 
Her er citater fra børn, der har prøvet, at deltage i en børnegruppe: 
 

"Jeg føler, at vi deler det samme problem, og så gør det ikke så ondt." 

 "Det er godt at høre, at andre har det som en selv, så ved man, at man ikke er den eneste." 

 "Det var som om, at der gik et lys op for mig, da vi sad der og fortalte vores historier." 

 "Jeg troede, at jeg var unormal, fordi vi var skilt fra papfar, men det ved jeg nu, at jeg ikke er." 

 "Man kan sige noget, som man ikke kan sige til far og mor." 

 "Det er rart at snakke med nogen, der ikke er i ens hverdag - man ved, at det rum, man snakker i, er 

lukket." 

  



"Man får hjælp af hinanden, hvis man har nogle problemer." 

 "Man får snakket om tingene og hører, hvordan andre har det. Vi har fået det bedre derhjemme." 

 "Man bliver gladere." 

 "Inden jeg skal af sted til børnegruppen, kan jeg være ked af det inden i, men når jeg tager hjem føler jeg 

mig glad og lettet. Alle de tanker, jeg havde i mit hoved, er kommet ud." 

 

 
 
 


