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Skilsmisseland
Indhold
• 4 brikker
• En terning
• Smileykort
• Spilleplade
• 4 tommelfinger emojis
• Spørgsmål

Spilleregler
Der kan være op til 4 spillere, i alderen 6-10 år,
med i Skilsmisseland. Alle starter med at stå på
det grønne startfelt, og det gælder så om at
komme hurtigst op til det store røde mål i den
anden ende af pladen. Den der kommer
hurtigst til det røde felt vinder. Undervejs
møder man 7 forskellige byer. Dagen man fik
det af vide (grøn), savn (blå), søvn (sort), fars
og mors nye kærester (rød), far og mor er
uvenner (gul), mærkedage og ferie (lilla) og
skiftedagen (hvid). Til alle byer hører der
spørgsmålskort i de nævnte farver. Den yngste
spiller starter med at slå med terningen, og
rykker det antal felter øjnene viser. Spilleren
trækker et spørgsmålskort, i den farve der
matcher det felt, deres brik står på. På
spørgsmåls kortene kan der fx. stå: “Snakker
dine forældre med dig om, hvordan du har det
med deres skilsmisse?” Så skal barnet, der har
trukket spørgsmålet først svare, derefter skal
de andre børn med deres tommefingre emojis
vise, hvor enige eller uenige de er med det
spurgte spørgsmål. Tommel op= enig, tommel
ned= uenig. Så er det næste barns tur, og på

deres kort kan der fx. stå:” Hvordan har du det
med dine forældres nye kærester?”
Nu skal det barn, der trak spørgsmålet vælge et
smiley kort, der passer til deres følelser om
dette spørgsmål. Derefter viser de andre deres
kort. Sådan går spillet på tur, indtil en af
spillerne er nået i mål. Som slut på spillet kan
man evt. få børnene til at tegne en tegning over
deres tur gennem skilsmisselandet. Som
belønning for at have gennemført spillet får
man en lille medalje for sin gode indsats.

Seksere
Hvis man slår en sekser, kan man selv vælge
kategori på spørgsmål.

Genveje

Hvis man rammer det felt, hvor genvejen
starter, kan man vælge at tage denne vej
(spørgsmålstegnene) i stedet for den længere.
Hertil følger hemmelige spørgsmål i en
kategori for sig.

Lærer- og pædagogvejledning
I Skilsmisseland er din rolle som voksen
meget afgørende. Børnene har brug for en
voksen, de føler sig tryg ved, når de skal
åbne sig op om deres følelser omkring
deres forældres skilsmisser. Du får den
opgave at styre slagets gang, og sørge for at
spillet forløber som det skal. Det er dig som
læser spørgsmåls kortene op, og dig der
sørger for, at børnene ikke overskrider
deres grænser. For man skal ikke presse
børnene til at sige noget, de ikke har lyst til.
Hvis de får et spørgsmål, de synes er for
svært at snakke om, kunne en måde at
gribe det an på være at dreje spørgsmålet
over på noget, hvor de kan udtrykke deres
svar med en smiley.

