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Guide til familier med børn i sorg

Når familien rammes af kritisk sygdom eller dødsfald, befinder de 
sig i en slags undtagelsestilstand. Der er ikke noget, der er, som 
det plejer. Det, der før var hverdag med rutiner og regler, kan for 
nogle smuldre.

Denne pjece vil kort redegøre for de almindeligste sorgreaktioner 
hos børn. Derudover vil den redegøre for, hvor og hvordan I som 
familie kan få hjælp til at bearbejde den sorg, det er at have en 
pårørende, der er kritisk syg eller død.

Vi har i Silkeborg kommune en sorgguide, der vil være ajour med 
de tilbud, der findes til familier i sorg. 

Sundhedsplejerske Lene Andersen

Træffes torsdag mellem 8.00  — 9.00 tlf. 8970 1690

Ved akut behov kan der ringes på mobiltelefon tlf. 2428 5549  
Mailadresse: lla@silkeborg.dk  

Desuden er det muligt at rette henvendelse til palliationssygeplejerske 
Connie Mørk ansat ved Palliativt Team, Regionshospitalet i Silkeborg. 

Træffes hverdage kl. 8.30   — 12.30 på tlf. 8722 2144

Mailadresse: NRPT@sc.aaa.dk 
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Fakta
Årligt oplever 4100 børn, at deres far eller mor får konstateret 
kræft.

Hvert år mister 4000 danske børn deres far eller mor.

Nogle af de almindeligste sorgreaktioner hos børn:

-   Angst

-   Stærke minder

-   Søvnforstyrrelser

-   Tristhed, længsel og savn

-   Vrede og opmærksomhedskrævende adfærd

-   Skyld, selvbebrejdelse og skam

-   Skolevanskeligheder

-   Fysiske gener

Andre mulige sorgreaktioner:

-   Regressiv adfærd dvs. at gå tilbage i udviklingen

-   Social tilbagetrækning

-   Fantasier

-   Personlighedsforandringer

-   Fremtidspessimisme

-   Spekulationer over årsag og mening

-   Nedsat vækst og modning

Børns forståelse af døden hænger nøje sammen med, hvor gamle 
de er. Det samme gælder for de forestillinger, de gør sig i forbindelse 
med deres fars eller mors død.

I store træk kan man opdele børnene i følgende grupper  
fra 2 til 18 år:

2 – 4 år  Små børn opfatter ikke døden som endelig. De kan ikke 
forstå, at den døde far eller mor ikke vender tilbage. De 
føler sig forladt. Små børn stiller ofte vanskelige spørgsmål 
som:

 - Kommer far/mor ikke snart hjem igen?

 - Hvor er far/mor henne?

 - Hvad laver far/mor der?

  Små børn kan plages af stærke skyldfølelser, som ikke 
altid er logiske.

  Et barn kan eksempelvis tro, at faderen eller moderen 
er syg, fordi de sagde ”dumme far/mor”.

5 – 9 år  Børn i denne alder forstår gradvis, at døden er uigen-
kaldelig. Det er ikke usædvanligt, at de forestiller sig dø-
den som en person. De tænker intenst over, hvordan det 
mon er at være død. Børn blander ofte fantasi og virke-
lighed sammen. Hvis de ikke får lejlighed til at se deres 
døde far/mor, kan de tro, at den døde ser lige så uhyg-
gelig ud som eksempelvis døde og dræbte i en voldsfilm.

10 – 11 år  Forholdet til døden begynder at minde om de voksnes. 
De forstår, at døden er uundgåelig. Børnene gør sig i 
den alder store spekulationer over, hvad der sker efter 
døden. Angsten for selv at dø er stor, og børnene har 
ofte vanskeligt ved at falde i søvn eller sove.

12 – 13 år  Børnene er ofte i stand til at beherske eller fortrænge 
deres angst – modsat mindre børn. Det er ikke usæd-
vanligt, at børn i denne aldersgruppe siger, at de ikke er 
bange for døden. Børnene er meget påvirkede af, hvor-
dan de voksne i deres nærhed taler om døden. Fornem-
mer børnene, at døden og talen om den afdøde er tabu, 
holder de deres tanker for sig selv.
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14 – 18 år  Børnene er i en fase af livet, hvor de frigør sig fra hjemmet. 
Det gør det ofte ekstra svært at bearbejde tabet og 
sorgen.

  Mange føler, at dødsfaldet forhindrer dem i at leve og 
more sig som andre unge. De får dårlig samvittighed, 
og undertrykker deres egne behov.

  Reaktionerne spænder fra at spille høj musik – til den 
totale fornægtelse af sorgen. Har der været mange kon-
flikter mellem barnet og den døde, kan det fremkalde 
stærke minder, som giver en dybtfølt skyldfølelse.

  Tanker om selvmord for at genforenes med den døde 
kan forekomme.

Børn og voksne reagerer ikke på samme måde. Der er stor variation 
i måden, børn reagerer på ved nyheden om, at nogen er død. Barnets 
reaktioner på tabet vil være der gennem hele barndommen og 
ungdommen på forskellige niveauer.

De almindeligste umiddelbare reaktioner hos børn er:

-  Chok og vantro

-  Forfærdelse og protest

-  Handlingslammelse

-  Fortsættelse af sædvanlig aktivitet.

Husk 

Det vigtigste når et barn skal have hjælp til at bearbejde sorgen 
efter fars/mors død:

-  Lad barnet se den døde

-  Lad barnet deltage i begravelsen

-  Tag også barnet med på kirkegården

-  Gør barnet klart, at den døde ikke kommer tilbage

-  Tag den nødvendige tid til hyggestunder og kropskontakt

-  Forklar sammenhængen i ”små bidder”

-  Forklar kort og præcist – ikke lange forklaringer

-  Forklar, at du selv er ked af det, og måske mere pirrelig end ellers

-  Fortæl igen og igen, at barnet er elsket og uden skyld i dødsfaldet

-   Lad barnet udtrykke både positive og negative følelser for den døde

-  Hjælp barnet med at bevare minderne om den døde.
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