
BØRNS REAKTIONER I DE FØRSTE MÅNEDER EFTER EN FORÆLDRES 
DØD (1992, 1(3))

At miste den ene af sine forældre, mens man er barn, er en belastende oplevelse, som imidlertid 
ikke på længere sigt behøver at give psykiske problemer. Hidtidige undersøgelse har hovedsageligt 
koncentreret sig om børn, som modtog psykiatrisk hjælp, eller fået oplysninger om barnet fra den 
tilbageblivende forældre uden at have kontakt med barnet selv.

I  en ny undersøgelse er  125 amerikanske børns  reaktioner kortlagt  i  de første  4 måneder  efter 
dødsfaldet. De fleste børn har fået meddelelsen af den tilbageblevne forældre, mange reagerede med 
en slags benægten af dødsfaldet, for så på et senere tidspunkt at briste i gråd.

Den efterfølgende tid er kendetegnet ved gråd, søvnløshed, hovedpine, indlærings-problemer og 
småsygdomme. Især de mindre børn græder ofte dagligt.

En meget stor del af børnene oplever, at de fortsat har kontakt med den afdøde, som iagttager dem. 
Dette virker  skræmmende i  de tilfælde,  hvor barnet  tror,  at  den afdøde ville  fordømme det,  de 
foretog sig. På andre af børnene virker kontakten med den afdøde på en beroligende og beskyttende 
måde. En stor del af børnene taler med den afdøde og næsten halvdelen oplever, at de modtager 
svar. Mange børn knytter sig stærkt til en genstand, der har tilhørt den afdøde.

I hveranden tilfælde får barnets klassekammerater besked om dødsfaldet, men det er ualmindeligt at 
tale om døden og dødsfald i klassen. Mange børn knytter sig til deres bedste ven eller venner, uden i 
mange tilfælde at tale med dem om dødsfaldet.

For mange betyder dødsfaldet, at deres familieroller ændrer sig. De skal nu i stigende grad hjælpe 
den tilbageblevne forældre og en række forandringer i livsførelse og vaner forekommer. Hvis det er 
moderen, der er død, vil der ske langt flere ændringer i barnets liv, end hvis det er faderen der er 
død.

Fædrene i undersøgelsen var dårligere end mødrene efter dødsfaldet til at tale med børnene om 
deres følelser  og drømme. Hver 6.  barn havde alvorlige problemer i  de 4 første  måneder efter 
dødsfaldet, men 5 ud af 6 børn klarer sig tilsyneladende gennem krisen på en god måde.
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