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Børn og Sorg 

 

Indledning 

Hvert år mister mere end 4.000 børn en af deres forældre i Danmark. Mellem 25.000 og 40.000 

børn under 18 er uden den ene eller begge forældre (Dige et al, 2004, s. 6). Det svarer til at der ved 

afslutningen af folkeskolen, er mindst ét barn i hver klasse, der har mistet en forælder. Desuden 

berører tab som følge af skilsmisse hvert tredje barn. Ca. 350.000 børn lever adskilt fra den ene eller 

begge forældre, typisk pga. skilsmisse (Grønbeck & Holm, 2003, s.13). Der er altså mange børn i 

Danmark der har mistet en eller begge forældre hvilket viser at børns sorgreaktioner, og hvordan 

voksne kan hjælpe, er aktuelle temaer. 

Der har tidligere været en overbevisning om, at børn ikke var interesseret i døden. I de sidste årtier 

har børnepsykologien dog vist at denne overbevisning er falsk (Stern, 1983). Der har ligeledes 

været manglende opmærksomhed på børns sorgreaktioner, da man har troet at de kom lettere 

igennem sorgen end voksne. I de sidste år er der dog kommet mere opmærksomhed omkring børns 

sorgreaktioner ift. at miste en forælder, og at det kan have betydning for barnets udvikling og 

funktionsniveau (Dyregrov, 2007) 

Børn og sorg er et stort og komplekst tema med mange faktorer, og jeg har derfor valgt at 

beskæftige mig med børn i alderen 0 – 12 år, der har mistet en forælder, men stadig har en levende 

forælder. Dette for også at kunne vise hvad forholdet til den levende forælder og det omgivende 

miljø har af betydning for sorgen hos barnet. Jeg har valgt primært at beskæftige mig med Piagets 

teori om den kognitive udvikling, da der er meget forskning, som peger på en sammenhæng mellem 

barnets kognitive udvikling og forståelse af døden (Slaugther & Griffiths, 2007). 

Jeg har valgt at skrive ’børn’ både i ental og flertal i opgaven for at gøre sproget mere levende. 

Begge skrivemåder henfører dog til børn i flertal, da opgaven ikke omhandler et specifikt barn, men 

noget generelt om børn.  
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Problemformulering: 

Hvordan forstår barnet døden i et udviklingsperspektiv og hvilke sorgreaktioner har barnet? Hvilken 

betydning har den levende forælder og skolen for barnets tilpasning til tabet?  

Opgavens disposition og indhold 

Opgaven indeholder en gennemgang af Piagets kognitive udviklingsteori for alderen 0-12 år, 

hvorigennem jeg vil belyse barnets forståelse af døden i forhold til den kognitive udvikling. 

Herefter er der et afsnit om barnets sorgreaktioner, der hænger sammen med et afsnit om hvilken 

betydning den levende forælder og skolen har for barnet og dets sorgreaktioner. Igennem opgaven 

vil jeg komme ind hvad der påvirker barnet positivt eller negativt i forhold til dets sorg. Hvert 

enkelt afsnit indeholder en kort indledning og ligeledes en kort opsamling på afsnittet. 

Børns forståelse af død i et udviklingsperspektiv 

Børn i forskellige aldre, vil have forskellige opfattelser af døden og igennem barndommen er fakta 

om døden et af de mest emotionelle og komplekse temaer. I mange år har der været en stor interesse 

i at finde ud af hvilket forhold barnet havde til døden i forhold til barnets udvikling (Slaugther & 

Griffiths, 2007). Der vil altid være store individuelle forskelle i barnets opfattelse af døden, men 

generelt har mange undersøgelser vist (både psykoanalytisk og kognitiv retning) et konsistent 

billede af barnets forståelser omkring døden på de forskellige alderstrin (Bjørnebråten, 2009, 

Dyregrov, 2007, Nagy, 1948, Slaugther, 2005, Worden, 1996). I den psykoanalytiske tradition har 

barnets emotionelle respons på døden været i fokus, mens der i den kognitive tradition har været 

fokus på barnets forståelse for døden i forhold til den kognitive udvikling (Slaugther & Griffiths, 

2007).   

For at kunne forstå børns måde at forholde sig til døden i forskellige alderstrin på, må man vide 

noget om barnets kognitive forståelse af døden. Piagets udviklingsteori bliver ofte brugt ift. børns 

tanker omkring tab (Piaget, 1970, i Fiorini & Mullen, 2006) og selvom teorien ikke direkte 

omhandler børns forhold til død, så kan den alligevel direkte anvendes til temaet (Webb, 2002) 

Det sensomotoriske stadie (0-2 år) 

I denne periode oplever barnet verdenen gennem sansning og bevægelse. Barnet ser alting i forhold 

til sig selv, det er altså den egocentriske tanke der er central i denne periode. Det er i denne fase at 
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barnet opbygger kategorierne: tid, rum, kausalitet og tid (Piaget, 1969). Barnet har en magisk 

kausalitetsopfattelse, hvor kausalitet henføres til barnet selv. Intelligensen betragtes som før-

sproglig eller praktisk. Barnet begynder at bruge symboler, ord og mentale billeder som 

repræsenterer deres egen virkelighed.  

På dette tidlige stadie forstår barnet ikke konceptet død, men føler smerte ved adskillelse og er 

meget bange for at være alene. Da barnet ikke har nogen tidsfornemmelse, kan selv kort adskillelse 

gøre dem meget kede af det (Finger, 2002).  Barnet er altså ikke i stand til at forstå forskellen på 

fravær af en person og død (Emswiler & Emswiler, 2000, i Fiorini og Mullen, 2006, Jewett, 1994). 

Det præoperationelle stadie (ca. 2-7 år). 

I denne periode begynder den sproglige udvikling, og barnet vil begynde at anvende symboler. 

Barnets tænkning er endnu egocentrisk i sociale sammenhænge. Barnet er på et prælogisk niveau, 

hvor logik suppleres med intuition (Piaget, 1969). Børnenes tankegang præges af magisk tænkning, 

hvilket vil sige at de tror at deres tanker, følelser og handlinger er årsager til det der sker med dem 

selv eller andre (Dyregrov, 2007, Jewett, 1994). Barnet på dette udviklingsniveau er altså ikke i 

stand til at skelne mellem tanker og handlinger og derfor kan mange børn på dette udviklingstrin få 

skyldfølelse overfor forælderens død. De kan tro at de har forårsaget dødsfaldet ved tankens kræft. 

Barnet kan have en opfattelse af, at det kan få den døde tilbage, hvis det bare ønsker det nok. Børn i 

denne periode vil tro, at det kun er gamle og onde mennesker der dør, og at de aldrig selv skal dø 

(Finger, 2002). 

Børn i mellem 2 og 7 år har en sammenhængende opfattelse af hvad liv er og hvordan kroppen og 

kropsdelene fungerer (Dyregrov, 2007). De ser ikke døden som permanent, men vil ofte tro at den 

døde sover eller er rejst væk og derfor vil komme tilbage igen. De opfatter døden som at leve videre 

under ændrede forhold, den døde er altså mindre levende (Finger, 2002, Fiorini og Mullen 2006, 

Nagy 1948), og man kan derfor komme ud for, at barnet ikke vil reagere ret meget på den første 

besked om at en af deres forælder er omkommet. Barnet accepterer konceptet død til en vis grad, 

dog er skelnen mellem liv og død ikke præcis. Døden ses i relation til livet, hvilket vil sige at liv og 

død kan skifte med hinanden gentagne gange (Nagy, 1948, s. 15). Barnet har endnu ikke opnået 

tidsfornemmelse, så de kan simpelthen ikke forestille sig at døden varer evigt (Finger, 2002). Da 

barnets tankegang er meget konkret er det vigtigt at man undgår abstrakte forklaringer på 
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forælderens død, fx at den døde er rejst væk eller sover, hvilket barnet kan tage bogstaveligt 

(Dyregrov, 2007).  

Børn i den præoperationelle fase forstår altså død som et adfærdsmæssigt fænomen i stedet for et 

biologisk fænomen (Slaugther 2005, Slaugther and Griffiths 2007). Dette kan føre til frygt for 

døden, fordi barnet vil fokusere på uløselige spørgsmål, som fx ”hvorfor vælger nogen jeg elsker at 

leve under jorden” og ”er det ikke koldt nede under jorden?” (Slaugther & Griffits, 2007, s. 527). 

Slaugthers (2005) studier viser, at børn mellem 4 og 6 år begynder at få en forståelse for kroppen 

om en biologisk entitet. Dette er et skridt på vejen for at kunne forstå døden som et biologisk 

fænomen.  

Det konkret-operationelle stadie (ca. 7-12 år) 

I denne periode begynder barnet at tænke systematisk og logisk. Tænkningen er dog stadig bundet 

til konkrete genstande og handlinger og derfor kan barnet have brug for konkrete udtryk (ritualer, 

billeder, gravsted mm.) som støtte i deres sorgarbejde (Dyregrov, 2007, s. 18) Barnet bliver i stand 

til at reflekterer og se andre menneskers perspektiver på verden, og kan dermed udvise empati for 

andre. Barnet perspektiverer og relaterer sig selv til verdenen (Piaget, 1969) og evnen til at forstå 

kausale sammenhænge udvikles også (Dyregrov, 2007, Slaugther, 2005), derfor er børn i dette 

stadie i stand til at se døden som følge af forskellige ting. Barnet bliver i stand til at forstå forskellen 

på død og fravær, minder og fantasi og dermed begynder børn i denne alder at forstå dødens 

uundgåelighed (Solnit, 1983).  

I alderen 5-9 år personificeres døden af mange børn (Nagy, 1948, Solnit, 1983). Barnet kan forstille 

sig døden som en person, fx manden med leen eller en mere individuel forestilling. I Nagys (1948) 

studie mente børnene at døden var usynlig, men at den kunne ses lige inden man skulle dø. 

Konceptet død eksisterer altså i denne alder, men er en realitet udenfor barnet og er derfor noget 

som kan undgås.  

De fleste forskere anerkender vigtigheden af de nedenstående 5 komponenter i forståelsen af døden 

(Smilansky, 1987), som barnet gradvis opnår en forståelse af i alderen 5-10 år (Slaugther and 

Griffiths, 2007). De 5 aspekter er opstillet efter hvad barnet først når en forståelse af.   

Uundgåelighed – forståelsen af at alt levende skal dø. 

Universalitet – forståelsen af at døden er enden på alt levende. 
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Det endelige ved døden – forståelsen af at den døde ikke kommer tilbage. 

Den manglende funktionalitet – forståelsen af at døden sker pga. at kroppen holder op med at 

fungere. 

Årsagssammenhæng – forståelsen af at døden skyldes nedbrydning af kropslige funktioner. 

(Slaugther & Griffiths, 2007, s. 526, Smilansky, 1987). 

Når barnet er mellem 7 og 10 år vil det have en forståelse for de ovenstående aspekter ved døden 

(Webb, 2002). Når barnet er 10 år vil det have en sammenhængene forståelse for biologiske 

fænomener, herunder forståelsen af at død skyldes at kroppen stopper med at fungere (Slaughter, 

2005). Barnet begynder at få en forståelse af at døden ikke er noget som sker pga. ønsker eller noget 

planlagt (adfærd), men som noget der sker ifølge biologiske principper (Slaugther, 2005), derfor 

kan børn have en nøgtern nysgerrighed, hvad angår det at dø. Børn accepterer at de selv engang skal 

dø, og derfor er mange børn nysgerrige omkring døden og kan have mange spørgsmål til emnet 

(Finger, 2002). 

Opsummering på gennemgang af den kognitive udvikling 

Udviklingen af forståelse for døden sker parallelt med barnets tankemæssige modning gennem 

barndommen. Der er store individuelle forskelle i barnets udvikling, men udviklingsgangen er den 

samme (Dyregrov, 2007). Når barnet er under 2 år forstår det ikke forskellen på fravær af en person 

og død, og kan pga. manglende tidsbegreb blive meget ked af det selv ved kort adskillelse. Barnet 

mellem 2-7 år er præget af egocentrisk tankegang, derfor kan barnet tro at det selv har været skyld i 

en forældres død. Barnet opfatter ikke døden som permanent, men som at den døde lever videre 

under ændrede forhold. Børn i denne periode opfatter døden som et adfærdsmæssigt aspekt og ikke 

et biologisk, det er dog i denne alder, at barnet begynder at få en større forståelse for biologi hvilket 

er et skridt på vejen til at forstå døden som biologisk fænomen. I alderen 7-12 bliver barnet i stand 

til at perspektivere og relatere sig selv til verdenen, samt at se kausale sammenhænge, derved får det 

en større forståelse for dødens aspekter. Barnet mellem 5-9 år vil have en tendens til at 

personificerer døden, og se den som noget der kan undgås. Når børn er omkring 10 år vil de have en 

forståelse for døden som et biologisk fænomen og dens uundgåelighed. De opnår altså en mere 

moden forståelse for døden og dens aspekter, som ligner den voksnes. 
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Børns sorg 

At miste en forælder er et af de mest fundamentale tab et barn kan opleve. Forældre er oftest dem 

der sørger for kærlighed, tryghed og stabilitet til barnet, så det kan udvikle sig. Forældrene beskytter 

og er modeller. At miste en forælder kan derfor have betydelige konsekvenser for børn og deres 

udvikling (Worden, 1996) 

Definition af sorg og det at sørge 

Jeg vil kort definere sorg og det at sørge for at forstå hvad begreberne indebærer.  

Fiorini & Mullen (2006) definerer sorg som en proces, der er fremkommet på grund af permanent 

eller midlertidig ændring i rutine, en separation eller en forandring i forhold som personen ikke kan 

kontrollere. Sorg forårsager smerte og ubehag og influerer personens tanker, følelser og adfærd. 

Worden (1996) omtaler sorg som ”den personlige erfaringen med tabet” (Worden, 2009, s. 37). 

Tab er noget alle oplever, men vi reagerer individuelt, og sorgen kan ændre sig over tid. (Fiorini & 

Mullen, 2006, s. 10).  

Sorg kan altså være en reaktion på tab, men også på en ændring i rutiner, som mange børn oplever 

efter en forælders død. 

Det at sørge ser Worden (1996) som en proces af tilpasning til tab. Det at sørge kan ses som en 

opgave, hvor man skal igennem nogle faser. Den sørgende vil dog ikke bare ”komme videre” og 

”glemme den døde”, men vil fortsætte med at have et forhold til den afdøde person (Webb, 2002, 

Worden, 1996).  

Hvornår kan børn sørge? 

Der er stor uenighed om hvornår børn er i stand til at sørge, samt hvilke faktorer der har betydning 

for deres evne til at sørge (Furman, 1964). Dette kan skyldes mange ting, fx forskellige metoder i 

undersøgelser, forskellige teoretiske tilgange og børns individuelle (og måske umodne) måder at 

sørge på.  

Bowlby (1960 i: Furman, 1964) mener, at et barn er i stand til at sørge når det er blot 6 mdr. 

gammelt, fordi det her har oprettet en relation til tilknytningspersonen. Dette kritiseres stærkt af 

Webb (2002), der mener at Bowlby forveksler protester og fortvivlelse hos barnet med sorg. I den 

anden ende er Shambaugh (1961 i: Furman 1964) og Rochlin (1953, 1959 i: Furman 1964) som 
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mener at barnet slet ikke er i stand til at sørge. Børns evne til at sørge hænger sammen med deres 

mentale evner til at forstå død. Furman (1964) mener at barnet omkring de 3 til 4 år har udviklet 

deres ego funktioner nok til at kunne forstå død og derved er i stand til at sørge.  

Det er dog meget svært at sige hvornår barnet kan sørge, da deres udvikling og sorg er individuel og 

måske anderledes end den voksnes sorg. Der er dog generel enighed om at barnet som mister en nær 

tilknytningsperson vil have reaktioner på dette og at sådanne tab kan få konsekvenser hvis barnet 

ikke mødes på en åben og tilfredsstillende måde som skaber tryghed (Edvardson, 1986) 

Studier af børns sorg 

Dyregrov (2007) har lavet en oversigt over de mest almindelige sorgreaktioner som barnets udviser 

i forbindelse med en forælders død, som også støttes af andre undersøgelser. Inddelingen af 

sorgreaktioner er baseret på kliniske observationer og interviews med børn, der har mistet en 

forælder. Et godt eksempel på et sådan studie er Wordens (1996) ”The Child Bereavement Study” 

som undersøgte børns sorgreaktioner. 

I Wordens (1996) studie deltog 70 familier med forskellige religiøse og etniske baggrunde. 

Familierne var demografisk repræsentative for deres områder, der var i alt 125 børn i disse familier 

mellem 6 og 17 år. 50 af familierne havde mistet en far og 20 havde mistet en mor, hvilket svarer til 

statistikker for dødsfald (Worden, 1996). Undersøgelsen bestod af semistrukturerede interviews 

med børnene og den overlevende forælder som foregik i deres eget hjem. De blev interviewet 4, 12 

og 24 måneder efter dødsfaldet. Børnene blev bl.a. spurgt til deres status før dødsfaldet, oplevelse af 

døden, sorgreaktioner, livsændringer, skolefunktion, sundhed og deres forhold til andre mm. 

Forældrene blev bl.a. spurgt om familie demografi, deres status før døden, omstændighederne ved 

dødsfaldet, sorgreaktioner og den nuværende støtte fra andre mm. (Worden, 1996, s. 4). Forældrene 

svarede desuden på en del standardiserede spørgeskemaer. Worden (1996) havde en kontrolgruppe 

af børn fra 70 familier som ikke havde lidt tab. 

Formålet med studiet var at se om børn som har mistet en forælder viser anderledes adfærd og 

reaktionsmønster ift. børn, som ikke har mistet. På denne måde kunne man vurdere om eventuel 

afvigende adfærd kunne være en konsekvens af tabet, og hvilke problemer der kunne være i 

forbindelse med at hjælpe børn som har mistet (Worden, 1996). De almindelige sorgreaktioner som 

blev fundet i dette studie stemmer godt overens med Dyregrovs (2007) og andres studier på området 

(Bjørnebråten, 2009).   
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Overvejelser omkring studiet af børns sorgreaktioner  

Der er store udfordringer i forhold til at beskrive børns sorg som normal, kompliceret eller 

patologisk, da børn forventes at have anderledes følelsesmæssig kapacitet end voksne i oplevelsen 

af sorgen og udtrykker den anderledes, derfor har der været stor usikkerhed omkring barnets 

oplevelse af sorg (Tremblay & Israel, 1998). Bowlby (1979) mener, at der er nogle afgjorte 

forskelle i børns og voksnes måde at reagere på tab, men at der også er nogle grundlæggende 

ligheder, fx at både børn og voksne har brug for støtte i deres sorg. Det er vigtigt at huske, at 

selvom børns og voksnes sorg har nogle ligheder er barnet ikke i stand til at verbalisere deres 

følelser som den voksne og de har en mindre kapacitet til at tolerere smerte (Webb, 2002). 

Der er mange metodiske problemer på tværs af studierne, da metoder og undersøgelsesdesign kan 

have stor betydning for udfaldet. Naturligvis har det teoretiske udgangspunkt for metoderne en stor 

indvirkning på udfaldet af undersøgelserne. Der kan være mange udfordringer ved at bruge børn til 

undersøgelser, fx sproglige og mentale barriere. Nogle undersøgelser er meget kvalitative (typisk de 

psykoanalytiske) mens andre er mere kvantitative.  

Problemerne ved nogle af de tidligere studier er at man har benyttet forælderrapporter om barnet, 

frem for barnets egen version. I den senere tid er der kommet flere studier baseret på interviews 

med barnet, men også standardiserede målinger af funktionsniveau og reaktionsmønster (Thompson 

et al., 1998 i: Bjørnebråten, 2009)  

Selvom der er mange udfordringer i studiet med børn og deres sorgreaktioner, er der alligevel 

fundet mønstre for almindelige reaktioner hos barnet som kommer sig godt gennem sorgen 

(Bjørnebråten, 2009). 

Børns almindelige sorgreaktioner og sorgproces  

Jeg vil beskrive de mest almindelige reaktioner ift. en forælders død. Disse reaktioner skal ikke 

forstås som faser der følger efter hinanden, men som reaktioner der er individuelle og har 

forskellige grad i styrke og kan forekomme på forskellige tidspunkter i sorgprocessen. Jeg har valgt 

kort at beskrive sorgprocessen, der skal ses som opgaver individet skal igennem for at tilpasse sig 

tabet (Worden, 1996). 

 



   eks. nr. 461 

  Udviklingspsykologi 2, vinter 2010/11 

 

 

Side 9 af 20 
 

Sorgprocessen 

En central del af forståelsen for barnets sorg tager udgangspunkt i sorgprocessen, derfor har jeg 

valgt at gennemgå Wordens(1996) model over sorgprocessen kort. 

Worden (1996) har udviklet en model for sorgprocessen som består af 4 opgaver. Den sørgende skal 

igennem hver opgave og få en eller anden afslutning på denne for at tilpasse sig tabet. Opgaverne 

skal forstås dynamisk og behøver ikke blive færdige i nogen bestemt orden, hvorfor der kan 

arbejdes på dem igen og igen over tid (Worden, 1996). 

Opgave 1: At accepterer realiteten af tabet 

Både børn og vokse oplever mistro ved et dødsfald. Denne mistro bliver stærkere hvis barnet ikke 

får lov til at se den afdøde. Mistroen kan rangere fra at barnet håber at personen ikke er død, til at 

barnet virkelig ikke tror personen er død (Worden, 1996). Mistroen forstærkes hvis barnet oplever 

hallucinationer af den afdøde (Black, 1998). Barnet må, ligesom den voksne, tro at den døde 

virkelig er død og ikke kommer tilbage, før de kan gå i gang med det emotionelle arbejde der er i 

forbindelse med dødsfaldet. Det er vigtigt at barnet får hjælp til denne opgave i sorgprocessen, så de 

kan forstå at personen virkelig er død. 

Opgave 2: At opleve smerte og emotionelle aspekter af tabet 

Det er vigtigt at barnet anerkender og arbejder med de følelser der kommer i forbindelse med 

forælderens dødsfald, ellers kan disse komme til udtryk somatisk eller adfærdsmæssigt (Worden, 

1996). Barnet må nærme sig denne opgave gradvist og på en måde som ikke overvælder deres 

kognitive kapacitet. Børn mellem 5 og 7 er en særlig udsat gruppe, da de kan forstå nogle ting 

omkring det permanente ved døden, men endnu ikke har udviklet de sociale evner til at arbejde med 

intensiteten af følelserne i forbindelse med tabet. Barnets evne til at arbejde med smerten vil være 

influeret af observation af den voksnes udtryk for smerten (Worden, 1996).   

Opgave 3: At tilpasse sig et miljø, hvor den døde ikke længere er der 

Denne tilpasning kommer naturligvis an på hvilket forhold barnet havde til den afdøde, og om det 

var mor eller far som døde. I Wordens (1996) studie fandt man at en mors død resulterede i flere 

forandringer i hverdagen end en fars død. Disse forandringer påvirker i høj grad barnets følelser og 
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skaber store afbrydelser i hverdagen som barnet må tilpasse sig til. Tilpasningen fortsætter over 

lang tid og helt ind i voksenlivet (Worden, 1996). 

Opgave 4: At omforme relationen til den afdøde og finde måder at huske personen på 

Denne opgave går ikke ud på at glemme den døde og komme videre, men at finde et nyt sted til den 

afdøde i det emotionelle liv, så de kan leve videre med tabet. Børn søger ikke kun en mening med 

døden, men også at finde ud af hvem den afdøde var i deres liv (Worden, 1996). Barnet skal hjælpes 

til at finde ud af den nye relation det har til den afdøde, hvilket er en proces der kan blive ved over 

langtid. Det er ofte denne opgave som er den sværeste og det kan resultere i at barnet ”sidder fast” i 

denne fase (Worden, 2009).  

Almindelige sorgreaktioner 

Sorg er en individuel oplevelse med et hav af forskellige følelser. Sorg hænger sammen med selve 

tabet (altså det man sørger over) og de forandringer det medfører. Det er vigtigt at huske at børn har 

sværere ved at udtrykke deres følelser end voksne og derfor er det vigtigt at hjælpe børn med at 

udtrykke deres følelser (Fiorini & Mullen, 2006). 

Umiddelbare sorgreaktioner 

Der er meget forskel på hvordan børn reagerer når de finder ud af at en forælder er død. De mest 

almindelige reaktioner er chok og vantro: barnet nægter at tro at forælderen virkelig er død. 

Forfærdelse og protest: barnet er utrøsteligt. Apati og lammelse samt fortsættelse af almindelige 

aktiviteter: barnet fortsætter som om intet er sket, fordi det hele er for overvældende (Dyregrov, 

2007, s. 20 og 21). 

Angst og frygt for døden 

Den mest almindelige reaktion hos børn efter et dødsfald er angst. Der forsvinder noget af barnets 

tryghed i verden, når en forælder dør. De kan være meget bange for at der også skal ske noget med 

den overlevende forælder, hvilket kan give sig udslag i at barnet er meget 

opmærksomhedskrævende og reagere stærkt på adskillelse (Dyregrov, 2007, Black, 1998). Barnet 

søger gentagende gange garanti for at den overlevende forælder ikke vil forlade det, og at 

forælderen er i stand til at tage sig godt af det, hvilket kan blive en gene for forælderen (Tremblay 

& Israel, 1998). Barnet kan altså udvikle separationsangst, ligeledes kan der udvikles angst for selv 
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at dø (Worden, 1996), og dette viser sig ofte i forbindelse med sovesituationen. Børn kan være 

bange for at ligge alene og kræver at forældrene er i nærheden af dem (Dyregrov, 2007). Worden 

(1996) fandt i sit studie at angst var meget højt associeret med et øget antal af ændringer og 

afbrydelser i barnets hverdag og barnets følelse af ikke at have kontrol over situationen. 

I Slaugther & Griffiths (2007) studie om forståelse og frygt for døden, fandt man ud af at forståelse 

af døden er positivt relateret til barnets alder, som hænger sammen med den kognitive udvikling. 

Undersøgelsen viste, at frygt for døden var negativt relateret til forståelse af døden. Resultaterne 

viste også at børn som får en biologisk forståelse for døden og benytter biologiske termer til at 

beskrive døden, er mindre bange end børn der ikke har opnået viden om biologien (Slaugther & 

Griffiths, 2007). Det er dog svært at forudsige et barns frygt for døden på baggrund af alderstrin, da 

der er mange tillægsvariabler som fx kulturel baggrund, personlige erfaringer med døden og den 

kognitive udvikling. Dette viser at individuelle kognitive, sociale og psykologiske faktorer har stor 

betydning for barnets forståelse og frygt for døden. Det kan være med til at forklare de mange 

forskellige resultater man finder i forskningen på området (Bjørnebråten, 2009). Barnets frygt for 

døden vil have betydning for hvorvidt de udvikler angst (Bjørnebråten, 2009). 

Stærke erindringer 

Hos børn der har mistet kan erindringer ”brænde sig fast”, og der indtræder et ændret 

bevidsthedsniveau, hvor sanseindtryk behandles og opleves anderledes end før. Nogle indtryk kan 

danne stærke hukommelsesmæssige spor, fx hvis børn er vidner til dødsulykker, eller hvis de finder 

den døde. Billedet kan sætte sig fast i barnets hukommelse, så det genopleves igen og igen. 

Billederne kan udløses af ting der direkte eller indirekte minder barnet om hvad der er sket 

(Dyregrov, 2007).  

Søvnproblemer 

Søvnproblemer kan både være indsovningsvanskeligheder og hyppig opvågning. Om aftenen når 

barnet er lagt i seng, har det mere tid til at tænke over den døde og på det der er sket, hvilket kan 

gøre barnet bange. Børn kan også lide af tilbagevendende mareridt og dermed opvågning om natten 

(Dyregrov, 2007).  

 

 



   eks. nr. 461 

  Udviklingspsykologi 2, vinter 2010/11 

 

 

Side 12 af 20 
 

Tristhed, længsel og savn 

Tristhed er forventet når en forælder dør, og mange børn reagere ved at græde (Worden, 1996). Der 

er dog store individuelle forskelle på hvor ofte og hvornår børn græder, tristhed kan også vise sig 

ved tilbagetrækning, isolation og indesluttethed (Dyregrov, 2007). De børn som har været meget tæt 

knyttet til deres forælder græder mere, end børn der ikke har. Der er forskellige faktorer som trigger 

tristheden i børnene, fx når de ikke længere kan lave aktiviteter, som de tidligere har lavet med den 

afdøde (Worden, 1996, Dyregrov, 2007). Savnet af den afdøde kan også vise sig ved at barnet søger 

efter den døde (bogstavelig talt), at barnet dvæler ved minder om den afdøde og at barnet vil søge 

den dødes nærvær, fx ved at sove i den afdødes seng og identificere sig med den afdøde (Dyregrov, 

2007). 

Vrede og opmærksomhedskrævende adfærd 

Vrede og opmærksomhedskrævende adfærd er en almindelig sorgreaktion, især hos drenge (Black, 

1998). Man mener, at barnet eksternaliserer sin indre konflikt igennem opmærksomhedskrævende 

adfærd, på denne måde opnår barnet opmærksomhed fra den overlevende forælder (Worden, 1996). 

Opmærksomhedskrævende adfærd kan tvinge den sørgende forælder til at blive opmærksom på 

barnets behov (Dyregrov, 2007). Vreden kan rette sig mod den afdøde (barnet føler sig svigtet), 

Gud, den der er ansvarlig for dødsfaldet, sig selv og ændringer i dagligdagen (Dyregrov, 2007, 

Worden, 1996).      

Skyld, selvbebrejdelse og skam 

Med udgangspunkt i børns egocentriske og magiske tænkning kan børn tro at deres tanker, følelser 

eller handlinger har været skyld i forælderens dødsfald (Dyregrov, 2007). Mange børn føler også 

skyld/skam over, at de ikke har gjort eller sagt ting mens den afdøde var i live, fx at man elskede 

personen. De kan føle skyld over at have været besværlige børn, som har været uvenner med den nu 

afdøde forælder (Worden, 1996).   

Fysiske symptomer 

Hovedpine, mavesmerter og ømme muskler er almindelige gener som opstår i forbindelse med sorg. 

Dette kan være et forsøg på at få opmærksomhed fra den levende forælder (Dyregrov, 2007) eller et 

somatisk udslag af skyldfølelse hos barnet (Fiorini & Mullen, 2006). 
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Der er andre mulige sorgreaktioner, som er mere alvorlige (patologiske) som fx social 

tilbagetrækning, regression, personlighedsforandringer, fremtidspessimisme og grublerier over 

årsager og mening (Dyregrov, 2007). De sorgreaktioner jeg har valgt at beskrive, vil de fleste børn 

som har mistet en forælder dog opleve. 

Opsummering af sorgproces og almindelige sorgreaktioner hos børn 

Der er store metodiske udfordringer i studier af børns sorgreaktioner, alligevel har man på tværs af 

studier fundet mønstre for almindelige sorgreaktioner hos børn. Der er forskellige meninger om 

hvornår barnet er i stand til at sørge, dog peger de fleste forskere på at børn omkring 3-4 år har 

opnået de mentale kompetencer der skal til for at kunne sørge. Sorgprocessen består af opgaver som 

den sørgende skal igennem for at tilpasse sig tabet. Opgaver består af: at acceptere realiteten af 

tabet, at opleve smerten over tabet, at tilpasse sig omgivelserne og at omforme relationen til den 

afdøde. Sorgprocessen er individuel og kan vare livet igennem. Børns sorgreaktioner er forskellige 

og hænger sammen med det omgivende miljø og ændringer i dagligdagen. De mest almindelige 

sorgreaktioner er: angst, stærke erindringer, søvnproblemer, tristhed og savn, 

opmærksomhedskrævende adfærd, skyld og skam samt fysiske gener. 

 

Familie og skole 

Familien og skolens håndtering af dødsfaldet har stor betydning for barnets sorgreaktioner og 

bearbejdning af sorgen (Worden, 2009). Der er også mange andre faktorer som indvirker på sorgen, 

fx barnets mentale udvikling, kulturelle faktorer, køn, hvordan personen døde, tidligere oplevelser 

med døden og modstandskraft hos barnet (Worden, 2009, Krupnik & Solomon, 1983, Fiorini & 

Mullen, 2006, Dyregrov, 2007, Elizur & Kaffman, 1983). Dog er de fleste forskere enige i, at den 

vigtigste faktor, som kan indvirke på sorgen og udfaldet af den, er de primære omsorgspersoner for 

barnet, derfor har jeg valgt at beskæftige mig med familien og skolen. 

Forælderen og hjemmet 

Børns primære sociale netværk er deres forælder, derfor rammer det dem også meget hårdt, når en 

forælder dør. Børn har ofte en begrænset adgang til social support, da det er den overlevende 

forælder (evt. bedsteforældre eller andet familie), som barnet kan henvende sig til i sorgen. Børn der 

har mistet vil søge støtte hos den overlevende forælder, som selv skal kæmpe med tabet, og derfor 
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måske ikke er i stand til at støtte sit barn i sorgen (Krupnik & Solomon, 1983). Mange børn oplever 

kaos, usikkerhed og ændringer i hverdagen i forbindelse med dødsfaldet. Barnets 

sorgreaktioner/proces afhænger meget af familieforholdene før dødsfaldet og i hvilken grad 

hjemmet er trygt og konsistent efter dødsfaldet (Krupnik & Solomon, 1983).  

Forhold i hjemmet før dødsfaldet  

Forholdene i hjemmet før dødsfaldet har stor betydning for barnet sorgreaktioner. Elizur & 

Kaffmans (1983) har lavet et langtidsstudie af 25 kibbutz-børn som havde mistet deres far i krig, 

hvor både barnet, familien og omstændigheder blev undersøgt. I studiet fandt man ud af at et 

problematisk familiemiljø før dødsfaldet i høj grad hang sammen med udvikling af patologiske 

reaktioner de 2 første år efter dødsfaldet. Dette hænger også sammen med at forholdene efter 

dødsfaldet vil være problematiske - et barn som allerede har et problematisk familiemiljø, må 

opleve endnu mere kaos og problemer efter en forælder dør.  

Hvis man har undgået at snakke åbent om død i familien vil dette besværliggøre barnets sorg 

(Gardner, 1983), da det er af stor betydning for barnets sorg om død har været et tabu i familien. 

Nogle forældre vil skåne deres børn ved at undgå samtaleemner om døden, men dette betyder at det 

bliver endnu sværere at snakke om når forælderen dør. Hvis en forælder lider af en dødelig sygdom, 

er det vigtigt at barnet kan få svar på sine spørgsmål og at man forbereder barnet på de ændringer 

der kommer til at ske. Det er altså vigtigt at man har kommunikeret åbent med sine børn omkring 

døden og hvad den indebærer.  

Hvis barnet har haft et ambivalent forhold til den afdøde vil dette komplicere sorgen (Dyregrov, 

2007), eftersom sorgen vil blandes med lettelse, fx hvis barnet har været udsat for mishandling. 

Sådanne hjemmeforhold kan også skabe tilknytningsproblemer for barnet, som kan være 

bestemmende for barnets sorgreaktioner (Stroebe, Schut & Stroebe, i: Dyregrov, 2007).    

Forhold i hjemmet efter dødsfald 

Efter en forælders død kan et barns hverdag blive præget af kaos og uforudsigelighed, derfor er det 

vigtigt, at den overlevende forælder er i stand til at skabe ro og tryghed omkring barnet. Hvis barnet 

er bange for at det ikke længere kan få tryghed (mad, tag over hovedet, mm.), kan sørgeprocessen 

ikke gå i gang pga. frygt, det er derfor vigtigt at den overlevende forælder forklarer barnet 

(gentagne gange) at hun/han er sund og rask og i stand til at tage sig af barnets behov for tryghed 
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(Gardner, 1983). I Elizur og Kaffmans (1983) studie fandt man, at der var en stor sammenhæng 

mellem mor–barn forholdet og sorgreaktionerne hos barnet, da det som sagt har behov for 

forælderens støtte til at vedligeholde følelsen af sikkerhed. Hvis forælderen er i stand til at klare de 

nye betingelser i hjemmet, vil barnet føle sig trygt.  

Åbenhed i hjemmet  

Barnets perception af den levende forælders generelle åbenhed, hænger i høj grad sammen med 

niveauet af angst hos barnet (Raveris et al. 1998). Det er en vigtig faktor, at kommunikationen er 

åben, for at barnet succesfuldt kan tilpasse sig tabet af den afdøde. Det er godt, hvis forælderen er i 

stand til at tilpasse deres forklaringer omkring dødsfaldet til barnets mentale udvikling (jf. 

ovenstående). De voksne skal kunne rumme og acceptere barnets følelser, så det kan føle sig trygt. 

Enhver faktor som forhindrer barnets evne til at udtrykke tristhed og smerte er således problematisk 

for barnets bearbejdning af sorgen (Furman, 1964). Hvis forælderen direkte eller indirekte 

forhindrer åben kommunikation om den afdøde og situationen, vil dette bidrage til barnets 

fornægtelse af døden, hvilket kan resultere i aggressiv adfærd og skyldfølelse hos barnet (Raveris et 

al. 1998). Et positivt klima hvor barnet mødes med forståelse og åbenhed, er forbundet med færrest 

psykiske problemer i forbindelse med sorg (Dyregrov, 2007). 

Der er velmenende forældre som forsøger at skåne barnet for dødens alvor, fx ved at fortælle gode 

historier om livet efter døden. Dette hjælper ikke barnet, men forvirrer det blot og kan bidrage til 

barnets fantasier omkring den døde (Gardner, 1983). Børn opfatter hurtigt hvis forældre fortæller 

usande ting om døden, det er således meget vigtigt at forælderen fortæller sandheden omkring 

døden (Wessel, 1983) så godt som han/hun kan. Dette giver barnet en større forståelse af, hvad der 

er sket og hvad død betyder.  

Kommunikation omkring dødsfaldet 

Det er ikke ligegyldigt hvem, der fortæller barnet om en forælders død. Det er bedst hvis det er 

forælderen som informerer barnet om dødsfaldet, da barnet har tillid til forældrene (Jewet, 1994). 

Dette giver også anledning til at den overlevende forælder kan fortælle at hun/han kan tage sig af 

barnet. Forælderen bør omgående fortælle barnet om dødsfaldet, så barnet ved, hvad der er sket. Jo 

hurtigere barnet får det at vide, jo hurtigere kan det forberede sig på de ændringer der kommer til at 

ske i hjemmet.  
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Det kan naturligvis være meget svært for forælderen at fortælle om dødsfaldet, da hun/han selv er 

meget berørt af det. Dette bør forælderen fortælle barnet, så barnet ved, at mor/far også er meget 

kede af det, og at det er OK. Den bedste måde at snakke med barnet omkring dødsfaldet på, er ved 

at være åben og ærlig. Jo mere barnet reelt ved om dødsfaldet, jo mindre vil det blive forvirret eller 

have skyldfølelser (Jewett, 1994), ligeledes vil fakta om dødsfaldet modvirke barnets fantasier og 

misforståelser om døden. Det er positivt, hvis forælderen forstår hvordan barnet tænker, så hun/han 

kan tilpasse sin tale barnets mentale udvikling. 

Den overlevende forælders sorg 

Forælderen til barnet har et stort ansvar efter dødsfaldet, både for barnets velbefindende, nye 

økonomiske vilkår samt nye rutiner. Alt dette lægger et pres på den overlevende forælder, der 

samtidig selv skal bearbejde sin sorg.  

I Elizur & Kaffmans (1983) studie viste det sig, at morens sorgmønster havde stor betydning for 

barnets eget sorgmønster i den første fase efter dødsfaldet. Hvis moren ikke var i stand til at vise sin 

sorg og snakke om den afdøde, udviste barnet i højere grad tegn på angst. Det er positivt for barnet 

at se andre udtrykke deres sorg (fx ved begravelsen), så de bedre er i stand til selv at udtrykke deres 

følelser (Wessel, 1983, Gardner, 1983). Desuden skriver Worden (2009), at det er vigtigt at sørge 

sammen med nogle, da sorg er et socialt fænomen. Hvis forælder og barn er i stand til at sørge 

sammen, vil barnet mærke varme, tryghed og støtte i sorgprocessen (Gardner, 1983).   

Erstatning for den afdøde 

Det er meget vigtigt at barnet får en permanent erstatning for den afdøde, som det kan knytte sig til 

(Bowlby, 1979). Det kunne fx være en onkel, bedstefar eller stedfar som går ind og varetager nogle 

af de funktioner, som den afdøde far havde ift. barnet. I Elizur og Kaffmans (1983) studie 

rapporterede mødrene, at barnet fik det bedre, efter at de havde giftet sig igen, da erstatningen for 

den afdøde styrker barnets følelse af tryghed og stabilitet i familien (Furman, 1964, Dyregrov, 

2007). Dette betyder dog umiddelbart ikke, at det er godt for barnet at få en ny stedforælder meget 

hurtigt efter dødsfaldet, da dette kan forvirre barnet og skabe forandringer i hverdagen. 
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Skolen  

At miste en forælder i barndommen kan fører til mange problemer - også i skolen. Lærere og 

skolekammerater må også forholde sig til et barn som har mistet. Når en skolekammerat eller lærer 

dør, vil hele skolen opleve tabet sammen og derved kunne kommunikere om det med andre. Men 

når et barn mister en forælder, vil det vende tilbage til en skole som er i samme tilstand før 

dødsfaldet og barnet vil føle sig alene med sin sorg (Jewett, 1994). Mange børn føler derfor, at det 

er meget svært at vende tilbage til skolen.  

Forberedelse på skolen 

Faktum er at mere end 4000 børn mister en forælder hvert år. Det er derfor vigtigt at lærere er i 

stand til at håndtere dette. Skolen er et af de steder hvor barnet opholder sig mest, og derfor er det 

yderst vigtigt at skolen er forberedt på hvordan de takler et barn som har mistet en forælder, i stedet 

for ”bare at tage det som det kommer”. Eksempler på nogle tiltag kunne være at sende lærere på 

kurser om børn og døden samt altid at have relevant fordybningslitteratur som både kan læses af 

læreren og bruges i undervisningen (Dyregrov, 2007). Desuden er det nødvendigt at have nogle 

opdaterede planer for hvordan man håndterer dødsfald, således at alle lærer præcis ved, hvad de 

skal gøre i en sådan situation. 

Læreren kan selv opleve meget stærke reaktioner når et barns forælder dør og det kan være svært 

for læreren at tage sig af barnet i skolen, fordi han/hun selv er påvirket. Læreren kan også være 

bange for ikke at kunne tage sig tilstrækkeligt af barnet og dermed komme til at behandle barnet 

uhensigtsmæssigt. Læreren er nødt til at handle professionelt og klarer de opgaver der kræves, så 

barnet kan føle sig i trygge hænder (Dyregrov, 2007). 

Det er ligeledes vigtigt, at læreren informerer klassekammeraterne om dødsfaldet, så eleverne kan 

spørge ind til det hos læreren og få stillet deres nysgerrighed. Dette vil lette overgangen for barnet, 

da klassekammeraterne har en viden omkring dødsfaldet (Jewett, 1994). Denne information bør 

gives hurtigst muligt, da elever har brug for svar og at der ellers kan opstå usand sladder, derfor kan 

det også være nødvendigt at informere klassekammeraternes forældre om dødsfaldet. Nogle af de 

mindre børn vil måske selv blive bange for at dø, fx hvis forælderen er død af sygdom. Læreren skal 

derfor svare korrekt på spørgsmål omkring sygdommen, så han/hun kan overbevise børnene om at 

de ikke selv er syge (Jewett, 1994).  
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Barnets behov 

De fleste børn som har mistet en forælder vil have behov for at begynde i skolen hurtigst muligt. 

Skolen er med til at bevare rutiner i barnets liv, men den første skoledag efter dødsfaldet kan dog 

godt være svær for barnet. Overgangen lettes, hvis der er en god kontakt mellem hjem og skole 

samt at klassekammerater og alle lærerne er informeret korrekt om dødsfaldet. Når læreren tager 

initiativ til kontakt med hjemmet, viser de at de bekymre sig om barnet, og er indstillet på at hjælpe 

(Dyregrov, 2007).  

Det er af stor betydning, at barnet kan have kontrol med det der skal siges i klassen i forbindelse 

med dødsfaldet. Læreren kan spørge barnet, hvordan det gerne vil have tingene skal siges, eller om 

barnet selv vil fortælle klassen, at dets forælder er død. Barnet kan ligeledes fortælle læreren 

hvordan det ønsker, at klassekammerater skal forholde sig til det. Det er bedst, at der tales åbent om 

dødsfaldet, men der er nogle børn som foretrækker at der ikke tales om det, hvilket naturligvis skal 

respekteres (Dyregrov, 2007). 

Problemer i skolen 

Mange børn oplever, at både lærere og klassekammerater er bevidste om at forælderen er død, men 

er tavse fordi de ikke ved, hvad de skal sige til barnet som har mistet. Dette kan få barnet til at føle, 

at det har gjort noget galt eller at der er noget i vejen med det. Det er meget problematisk, da barnet 

netop i denne periode har ekstra behov for at blive accepteret (Jewett, 1994). Det er derfor vigtigt at 

både lærere og klassekammerater tør snakke med barnet og evt. stille spørgsmål, hvis det er ok med 

barnet, da de fleste børn ønsker åbenhed frem for at føle sig anderledes. 

Mange lærere undervurderer barnets vanskeligheder i forbindelse med et dødsfald. Mange børn som 

har mistet en forælder vil have store koncentrationsproblemer og derfor også få problemer med at 

lave opgaver. Børnene vil opleve store omvæltninger i hjemmet, og i nogle tilfælde skal de varetage 

omsorgsopgaver som de ikke havde før dødsfaldet. Dette vanskeliggør lektiearbejdet, og læreren 

skal derfor tage hensyn til barnets behov for mindre skolearbejde. 

I Dyregrovs (2006 i: Dyregrov, 2007) studie af 32 unge efterladt efter selvmord, oplevede mange af 

de unge, at omgivelserne ikke troede på, at de havde problemer med det der var sket. Specielt når 

børnene/de unge deltog i lystbetonede ting, oplevede de at lærerne mistænkte dem for at drive den 

af i skolen. Når lærerne ønskede at eleven skulle opretholde samme præstationsniveau som før, 
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oplevede mange, at de fik depressive tanker, fordi de var stressede (Dyregrov, 2007). Sørgende børn 

klager over deres læreres korte hukommelse, da mange oplever at læreren hurtigt glemmer deres 

sorg og hvilke problemer dette kan medføre for barnet i skolen. 

Opsummering af forælderen og skolens betydning for barnets sorg 

Familien og den overlevende forælders reaktion har stor betydning for barnets sorgreaktioner og 

tilpasning til tabet. I mange studier er der fundet en stor sammenhæng mellem barnets 

sorgreaktioner og familiens håndtering af dødsfaldet. Oplever barnet kaos og lukkethed i hjemmet, 

er dette forbundet med flere problemer for dets bearbejdning af sorgen, mens barnet ved åben og 

ærlig kommunikation vil føle sig trygt og forstået. Det er centralt, at barnet får en permanent 

erstatningsperson, som kan lave nogle af de ting sammen med barnet, der tidligere blev lavet med 

den afdøde. 

Skolen og klassekammeraterne har stor betydning for barnet. Det er vigtigt, at lærerne har en god 

kontakt med den overlevende forælder og har en viden om hvordan han/hun skal håndtere klassen 

og det sørgende barn, derved bliver overgangen til at komme i skole efter dødsfaldet lettet. Det er 

godt hvis der kan være en åben og ærlig kommunikation omkring dødsfaldet i klassen, som vil 

forhindre sladder og skabe tryghed for barnet. Læreren skal være tilgængelig og tilpasse 

skolearbejdet til barnets behov. Mange sørgende børn føler sig pressede, da de oplever, at læreren 

hurtigt glemmer deres sorg og derfor stiller for store krav til dem i skolen.  
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Konklusion 

Der er store individuelle forskelle i børns forståelse af døden, dog er udviklingsgangen den samme 

og udviklingen sker parallelt med barnet mentale modning. I den tidlige barndom kan barnet ikke 

forstå forskellen på død og kort adskillelse og derfor vil det reagere meget kraftigt ved kort 

adskillelse fra forældrene. I alderen 2 til 7 år er den magiske og egocentriske tankegang 

udgangspunkt for barnets forståelse af døden og det opfatter derfor døden som et adfærdsmæssigt 

fænomen og ikke et biologisk. Når barnet bliver ældre får det en mere moden forståelse af døden 

som ligner den voksnes, og døden forstås som et biologisk fænomen der sker pga. kausale forhold.  

Børns sorgproces er individuel og influeret af det omgivende miljø samt den mentale udvikling, det 

kan derfor være svært, at forudsige børns reaktion på en forælders død. At miste en forælder er et af 

de mest fundamentale tab man kan opleve i barndommen, og angst er derfor, i forbindelse med 

sorg, en af de mest almene reaktioner på tab. Barnet kan opleve angst for at det selv eller andre skal 

dø, samt i forbindelse med nye rutiner og overgangen til at komme i skole igen. Stærke erindringer 

om den døde, søvnproblemer og mareridt samt tristhed og længsel efter den afdøde er også 

almindelige sorgreaktioner. Nogle børn vil reagere aggressivt, fx hvis de ikke kan udtrykke deres 

indre følelser. Eftersom børn i alderen 2-7 år er præget af magisk og egocentrisk tænkning, kan der 

være en risiko for, at de vil bebrejde sig selv for dødsfaldet og dermed opleve skyld. 

Afgørende for barnets sorg er den overlevende forælder og skolen. Forhold i hjemmet, både før og 

efter dødsfaldet, er centrale faktorer for barnets sorg, særligt forholdet mellem forælder og barn. For 

at mindske barnets angst i forbindelse med dødsfaldet, er det essentielt at barnet oplever ro, 

sikkerhed og tryghed. Det er derfor vigtigt at den overlevende forælder er i stand til at imødegå 

disse behov, for at barnet kan bearbejde sin sorg. Desuden kan det være meget positivt for barnet at 

få en erstatningsperson for den afdøde.  

Det er væsentligt at der er en åben og ærlig kommunikation både i hjemmet og skolen, så barnet kan 

udtrykke sine følelser og føle sig lyttet til. Skolelæreren skal være professionel nok til at kunne 

varetage, samt være opmærksom på barnets behov, og have anskaffet sig relevant viden om emnet. 

Et godt skole-hjem samarbejde er det første skridt på vejen til en positiv skolegang for barnet efter 

dødsfaldet. Det er vigtigt at læreren ikke ”glemmer” barnets sorg og hermed stiller for høje krav til 

dets faglige niveau.  


