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Netop dette emne har tre psykologer fra Miami interesseret sig for, efter at den voldsomme orkan 
”Andrew” havde raseret Floridas kystområde den 24. august 1992.

De tre psykologer undersøgte 92 skolebørn, dels 15 måneder inden orkanen havde raset, og dels tre 
og  syv  måneder  efter  orkanen.  Børnene  i  undersøgelsen  gik  alle  sammen i  4.-6.  klasse  på  en 
almindelig skole i Miami.

Psykologerne var interesserede i at finde ud af, om det var muligt at indkredse nogle karakteristika 
eller  egenskaber  ved  børnene  inden  naturkatastrofen,  der  kunne  sige  noget  om,  hvordan  de 
reagerede efter natur-katastrofen. 

Derudover  ville  psykologerne  se,  om børnene klarede  sig  dårligere  på  en række områder  efter 
katastrofen, end de gjorde, inden den fandt sted. 

Femten måneder inden orkanen ”Andrew” undersøgte psykologerne børnene på en række områder. 
Både  børnene  selv,  deres  kammerater  og  deres  lærer  blev  adspurgt  om  forskellige  ting  dels 
vedrørende dem selv og dels vedrørende deres kammerater. Børnene, deres kammerater og deres 
lærer blev for eksempel adspurgt, om de nogensinde oplevede forskellige symptomer på angst (som 
de fik beskrevet), eller om de bekymrede sig meget. Disse spørgsmål blev stillet i et forsøg på at 
vurdere hvert enkelt barns følelsesmæssige funktionsniveau. 

Børnene,  deres  kammerater  og  deres  lærer  blev  også  spurgt,  om de  f.eks.  nogensinde  startede 
slagsmål eller undlod at adlyde skolens regler, spørgsmål som kunne fortælle psykologerne noget 
om hvert enkelt barns adfærdsmæssige funktionsniveau. 

Til sidst blev børnene, deres kammerater og deres lærer spurgt om, hvordan hver enkelt elev klarede 
sig  i  skolen  på  det  boglige  område,  så  psykologerne  havde  et  mål  for  børnenes  boglige 
funktionsniveau. 

Tre  og  syv  måneder  efter  katastrofen  blev  børnene  igen  spurgt  om  de  samme  ting.  På  disse 
tidspunkter  vurderede  psykologerne  også  i  hvilken  grad  børnene  var  præget  af  symptomer  på 
posttraumatisk stress. Symptomer på posttraumatisk stress kan f.eks. vise sig i form af gentagne, 
ufrivillige tanker og erindringer om begivenheden, en tendens til at undgå alt hvad der minder én 
om begivenheden, og i en generel oplevelse af ”anspændthed”, som f.eks. kan udmønte sig i besvær 
med at falde i søvn og sove igennem, koncentrations-vanskeligheder, irritabilitet mm.

Tre måneder efter katastrofen blev børnene tilsvarende spurgt om deres oplevelser under og efter 
orkanen, for eksempel hvorvidt deres liv reelt havde været truet under orkanen, hvorvidt de havde 
følt at deres liv var truet, og om de som følge af orkanen havde oplevet nogle tab eller forstyrrelser i 
deres dagligliv (f.eks. om de var blevet nødt til at flytte på grund af orkanen).



Ved  undersøgelsen  tre  måneder  efter orkanen  fandt  psykologerne,  at  der  var  nogle  bestemte 
karakteristika ved børnene og deres oplevelser under og efter orkanen, som kunne forudsige hvor 
mange stress symptomer de oplevede efter katastrofen.

De børn, som udviste  flere symptomer på psykologisk stress end deres jævnaldrende kammerater, 
var kendetegnede ved, at de havde oplevet noget livstruende under katastrofen, eller at de havde følt 
begivenheden som livstruende, at de havde oplevet mange  tab og forstyrrelser  i deres dagligdag 
som følge af orkanen, eller at de havde mange  angstsymptomer og  koncentrationsvanskeligheder 
inden orkanen. De børn, der derimod af deres lærere og kammerater blev vurderet som havende 
gode boglige færdigheder inden katastrofen, udviste i  mindre grad stress-reaktioner efter orkanen, 
sammenlignet med deres mindre dygtige kammerater.

Ved undersøgelsen  7 måneder efter  orkanen gjorde det sig stadigvæk gældende, at  de børn der 
havde oplevet livstruende begivenheder i forbindelse med orkanen, og de som havde oplevet mange 
tab og forandringer i dagliglivet som følge af orkanen, var mere stressede end deres jævnaldrende. 
Dette gjaldt også for de børn, som havde mange angst-symptomer inden orkanen.

Et fjerde kendetegn hos de børn, som var mest stressede 7 måneder efter orkanen, var deres etniske 
baggrund. Forskerne fandt nemlig, at de børn, der var af afrikansk-amerikansk afstamning, udviste 
langt  flere  symptomer  på  psykologisk  stress,  end  børn  med  andre  typer  af  etnisk  baggrund 
(europæiske-amerikanske  børn  og  børn  af  latinamerikansk  afstamning).  På  dette  tidspunkt  var 
børnenes evner til at koncentrere sig samt deres boglige færdigheder i skolen inden katastrofen, 
således ikke længere væsentlige for, hvor godt eller dårligt de havde det (som det var tilfældet fire 
måneder tidligere).

Hvad angik psykologernes andet  formål  med undersøgelsen,  nemlig at  finde ud af om børnene 
klarede sig dårligere efter end før katastrofen, fandt de, der  ikke  var nogen tydelig forringelse af 
børnenes  boglige  færdigheder  eller  med  hensyn  til  deres  koncentrationsevner,  som  følge  af 
katastrofen.

Undersøgelsens resultater kan bruges til at finde ud af, hvilke børn der er i høj risiko gruppen for at 
udvikle alvorlige stress reaktioner efter en naturkatastrofe og i sammenhæng hermed, hvilke børn 
det  er  vigtigt  at  være  specielt  opmærksom på at  støtte,  efter  at  de  har  oplevet  en  så  voldsom 
begivenhed.

Herfra er det forskernes opgave at finde ud af, om det er nogle tilsvarende kendetegn hos børn, som 
de  der  blev  fundet  i  denne  undersøgelse,  der  i  forbindelse  med  andre typer  af  traumatiske 
begivenheder kan forudsige, om børn udvikler alvorlige psykologiske stress symptomer.
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