ANDERLEDES SORG
- Hvad skal man som lærer
være særlig opmærksom
på?
For et par år siden blev jeg ringet op af Lotus Turell (Dan Turells datter), som gerne ville have en
snak med mig i mine lokaler i Vartov. Herfra har jeg gennem de sidste 5 år hjulpet flere hundrede
børn, unge og voksne gennem sorgen via terapeutisk samtale og kropsarbejde enten i grupper eller
individuelt. Inden da havde jeg nogle år som underviser i ind- og udskoling i folkeskolen, og hun ville
gerne høre, hvordan jeg hjælper børn i skolealderen. Hun kalder sig selv for et tusmørkebarn. Det
er et begreb, som overordnet betegner et barn, som ikke er tydelig for de voksne i forhold til sorgen.
Hun fortalte mig om, at sådan var det for hende. Hun formåede at klare sig rigtigt godt i folkeskolen
med høje karakterer, på trods af at hendes far var alvorlig syg af kræft og til sidst døde af det. Ingen
voksne omkring hende opdagede, at hun dengang også var i sorg.

Af Anna Prip Brandt

Anna Prip Brandt
Leder af Sorggrupperne i Vartov, pædagog, coach, terapeut, massør, healer, mindfulnessinstruktør, kursus- og
foredragsholder samt supervisor for fagpersonale.
Læs mere på: www.sorggrupperne.dk
Kompliceret sorg

Når man som Lotus klarer sig godt fagligt og samtidig
ikke giver direkte udtryk for, at hun er i sorg, så kan
man godt foranlediges til at tro, at hun ikke har brug
for hjælp i forhold til sorgen. Børn som reagerer med
fysisk uro eller aggressivitet i forbindelse med sorg er
derimod tydelige at få øje på i skolesammenhænge,
for de forstyrrer eller kommer i konflikt. Det samme
gør sig gældende for børn, som bliver triste og græder
eller mister initiativet. De kan virke opmærksomhedssøgende, og dem har man som lærer også et naturligt
fokus på i en periode efter tabet. Der findes mange
måder at sørge på. Nogle børn bærer sorgen indeni
ligesom Lotus, og andre bærer den nærmest udenpå ved
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at blive udadreagerende i en periode efter tabet. Ved
et alvorligt sygdomsforløb og dødsfald ser jeg indimellem, at nogle børn først begynder at reagere på sorgen
flere år efter. Hvis man over tid bliver ved med at være
meget trist og ikke kan fungere i skolesammenhænge –
eller modsat over tid ikke rigtigt reagerer, så skal man
som lærer være opmærksom på, om sorgen er ved at
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udvikle sig til en kompliceret sorg, der skal søges hjælp
til. Ca. 40 % af alle børn klarer sig dog naturligt gennem sorgen ved dødsfald uden yderligere psykologisk
eller terapeutisk hjælp.
”Sorg er en kærlighed man ikke kan komme af med”
Johannes Møllehave

Misbrug

Mange børn tumler med udefinerede, tabuiserede eller
hemmelige problemer i hjemmet. Der er ca. 50.000
børn i Danmark, som har en forælder med et erkendt
alkohol problem. Men hvad med alle de børn, som har
forældre med et alkoholproblem, som de endnu ikke er i
behandling for, og som familien derfor ikke får hjælp til.
Det estimeres, at der i Danmark er tale om mindst ligeså
mange additionelle familier dvs. 100.000 familier med
alkohol som tema i hjemmet. Hvis vi taler om misbrug
generelt, så er tallet endnu større. Børn, der vokser op i
sådan en familie, kan have nogle særlige vanskeligheder
ift. tilknytning, skam, tillidsbrud, overansvarlighed,
koncentrationsbesvær osv, som andre børn ikke har.
De har en særlig form for sorg.
Fotograf Lisbeth Holten

Hun kalder sig selv for et tusmørkebarn

Sindslidelser

Det samme gør sig gældende for de børn, som har en
forælder med en erkendt eller ikke erkendt sindslidelse.
Det kan være en forælder, som svinger meget emotionelt, har særlige rigide systemer, som absolut må følges,
er selvdestruktiv, har en nærmest overkontrollabel eller
måske grænseoverskridende adfærd. Jeg ser ofte, at
børn af den slags forældre kan få koncentrationsbesvær,

August 2010 - NUMMER 5 ÅRGANG 16

uro, psykosomatiske lidelser og kan blive direkte udviklingsforstyrret. Det er børn, som er på overarbejde,
og som på den ene eller anden måde har stress-lignende
symptomer. De har en anderledes form for sorg, som
ikke altid er tydelig for omverdenen.

Det er børn, som er på overarbejde
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Konflikter

Arbejde i udlandet

Hvis der er højt konfliktniveau i hjemmet, foregår det
ofte hemmeligt. 60 % af alle ægteskaber i Danmark
ender i en skilsmisse og 1/3 del af alle danske børn er
skilsmisseramt. Inden denne skilsmisse bliver effektueret, er det muligt, at børnene har overværet en del
konflikter i hjemmet. Mange børn, som får at vide at
forældrene skal skilles, har forinden ofte oplevet diskussioner eller skænderier blandt forældrene, og nogle
har endda oplevet vold. Skilsmisse af den karakter kan
følge et barn mange år fremover.

Det samme gør sig gældende for børn af en forælder,
som vælger at bosætte sig i udlandet væk fra barnet
for en periode – oftest på ubestemt tid. Det kan være
en forælder, som forinden er blevet skilt og som søger
nye muligheder i et andet land. Det kan også være
forældre som for en periode er ustationeret i udlandet
væk fra børnene. Disse børn ser måske denne forælder
1-2 gange om året og oplever stort savn og afmagt over
situationen. Desuden har de oftest indre emotionelt
kaos af modsatrettede følelser. Disse børn skal bruge
megen energi på at forholde sig til sådan et liv og oplever en særlig retraumatiserende sorg, hver gang de
skal sige farvel.

60 % af alle ægteskaber i Danmark
ender i en skilsmisse

Forsvundet forælder

Jeg har af flere omgange arbejdet med børn, som har
en forælder, der er forsvundet. Der kan være flere årsager til at denne forælder forsvinder ud af barnets liv
som misbrug, vold, højt konfliktniveau mellem forældrene, sindslidelser eller fængselsophold. I nogle
tilfælde dukker forælderen op igen efter en periode,
andre gange ikke. Det er en yderst uvis situation for
barnet at befinde sig i, og det vil ofte føle sig alene og
meget anderledes end andre børn. Disse børn har brug
for særlig støtte for at komme gennem sorgen over at
føle sig forladt.
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Få mere viden om børn i sorg.
Efteråret 2010 byder på en række undervisningsforløb,
kurser, temadage og foredrag for både elever, lærere og
forældre.
Få en oversigt tilsendt ved at sende en mail til:
vartov@sorggrupperne.dk
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