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Siden  anden  verdenskrig  har  der  været  en  stigende  opmærksomhed  på  børns  psykologiske 
sårbarhed i krigssituationer. Berømt er en undersøgelse, som Freuds datter, Anna, var med til at 
foretage,  og  som  viste,  at  hvis  mor  og  barn  kunne  blive  sammen  (i  dette  tilfælde  under 
bombningerne af London), så havde børnene det meget bedre, end hvis mor og barn blev adskilt.

Mange nyere undersøgelser har imidlertid vist, at nærhed til en ansvarlig forældre ikke beskytter 
førskolebørn  mod  de  traumatiske  virkninger  af  krig  og  politisk  forfølgelse.  I  modsætning  til 
katastrofeofre har krigsofre typisk oplevet adskillige traumatiske begivenheder, og ikke alle disse 
begivenheder er nødvendigvis kendt af resten af familien. 

Da næsten alle undersøgelser af krigsbørn bygger på interview med forældrene, og da disse ofte vil 
undervurdere deres børns vanskeligheder, har to svenske forskere, Kjerstin Almquist og Margareta 
Brandell-Forsberg, undersøgt 50 iranske førskolebørn, som har asyl i Sverige. De valgte at bruge en 
legeterapeutisk metode,  Erica-metoden, hvor børnene får stillet  en mængde miniature-legetøj  til 
rådighed  og  bliver  bedt  om  at  bygge  noget  i  en  sandkasse.  Valget  af  legetøj  og  måden,  det 
arrangeres  og  bruges  på,  fortæller  den  kliniske  psykolog  om barnets  konflikter,  problemer  og 
funktionsmåde.

Knap 40% af børnene, alle drenge, genspillede på dramatisk vis en række selvoplevede krigsscener, 
hovedsaglig bombardementer. Korte legesekvenser blev gentaget adskillige gange, og børnene var i 
en  ophidset  kropslig  tilstand,  ligesom  da  de  oprindelige  begivenheder  fandt  sted.  Det  var 
kendetegnende, at børnene havde et stort behov for at dele de uhyggelige rædselsscener med en 
opmærksom voksen. 

Knap 30% af børnene, både piger og drenge, lavede opstillinger, som var kendetegnet ved kaos, 
uden at børnene kunne skabe en sammenhæng og struktur i tingene. Sådanne opstillinger er ofte 
udtryk for en alvorlig, psykologisk forstyrrelse. 

En  tredjedel  af  børnene,  lige  mange  af  hvert  køn,  var  i  stand  til  at  skabe  scenerier,  som 
udviklingsmæssigt  passede til  deres  aldersniveau.  Der  forekom kun sjældent  faresituationer.  En 
række  af  drenge opstillede  hære  overfor  hinanden,  men denne legeform var  velorganiseret,  en 
typisk drengeleg i den alder - og børnene var ikke følelsesmæssigt oprevne under legen.

Den  svenske  undersøgelse  viser,  at  der  er  behov  for,  at  også  mindre  børn  blandt  flygtninge 
undersøges og behandles for psykologiske skader efter krigsoplevelser.  Der var en i øvrigt  god 
overensstemmelse mellem forældrenes og børnenes egne beretninger om, hvad børnene havde været 
udsat for. Forskerne undersøgte også, i hvilket omfang børnene havde været adskilt fra forældrene, 
og her viste det sig, at der var betydelige problemer hos børnene. 98% af børnene havde været 
adskilt fra én af deres forældre i en periode - for flertallets vedkommende i over seks måneder.

Mange forældre havde ikke forberedt deres børn på flugten (hvad der også kunne være farligt), eller 
fortalt dem om, at faderen var flygtet alene i forvejen eller var tilbageholdt i et fængsel. De fleste 
forældre undgik stadigvæk at tale med deres børn om de traumatiske begivenheder, der gik forud 



for flugten, idet de håbede, at børnene nok havde glemt dem. De fleste børn led under ikke længere 
at have kontakt med deres traditionelle udvidede familie. En del børn, og det var især dem, der 
havde oplevet de længste separationer, benægtede disse tab. Forældrene, der selv led tilsvarende, 
havde svært ved at hjælpe dem med en bearbejdning.
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