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Alfred 
savner sin 
far 
Når børn mister, er det 
vigtigt at tale om sin 
sorg. Det sætter 
Kræftens Bekæmpelse 
fokus på med deres nye 
program. 
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I Danmark mister 2000 børn 
om året en mor eller far, viser 
nye undersøgelser. Det er kun 
660 ud af de 2000 børn, der 
taler med nogen om deres 
sorg. Derfor har Kræftens 
Bekæmpelse lavet et nyt 
program, der hjælper 
skoleelever med at tale om 
deres sorg, men også hjælper 
deres kammerater med at 
forstå og reflektere over 
andre børns følelser og sorg.  

Læromsorg.dk 

Programmet er lavet for 
lærere til brug i 
undervisningen. Programmet 
er for elever fra 3.-6. klasse. 
Det er inddelt i 6 lektioner. 
Ifølge programmet er det 
vigtigt at tale om sin sorg. 
Maria Hartmann fra Kræftens 
Bekæmpelse har været med  

Kilde: Læromsorg.dk. 

 

til at lave dette program. Hun 
udtaler sig: ”Sygdom og død 
er et grundlæggende vilkår i 
livet. Det er et sårbart emne, 
men vi tror ikke på, at det 
bliver mindre sårbart af, at 
man ikke taler om det. 
Tværtimod kan man ved 
åbenhed også føle sig 
stærkere”. Ifølge programmet 
har ens venner en vigtig 
indflydelse på, hvordan man 
har det. Når man mister en 
forælder, kan mange børn føle 
sig meget ensomme, og de 
kan føle, at deres venner er 
ligeglade med, at deres 
forælder er død. ”Vi håber, at 
læromsorg.dk vil give elever 
og lærere et fælles sprog for 
sorg og en større forståelse af, 
hvad sorg er. Også at de får 
inspiration til, hvad de kan 
gøre, hvis en klassekammerat 
mister en mor, far, søster eller 
bror,” fastslår Maria 
Hartmann. Ifølge programmet 
er det vigtigt, at man som ven 
er, som man plejer, men at 
man også skal være 
forstående. Maria Hartmann  

 

 

understreger: ”Man kan ikke 
fjerne børnenes sorg eller 
savn, men ved, at vennerne 
har en større forståelse af 
deres situation og forsøger at 
støtte dem bedst muligt, kan 
det gøre dem mindre 
ensomme”.  

Tilbud til børn i sorg 

Som Maria Hartmann siger, så 
kan man ikke fjerne sorgen, 
men det kan gøre barnet 
mindre ensom at tale med 
andre om det. Det er 
sorggruppe-leder fra Randers 
Kommune Lisbeth Tetzlaff 
enig i. Hver tredje kommune i 
Danmark har et offentligt 
tilbud til børn, der har mistet 
en nær. Randers kommune er 
en de kommuner. Her har 
man det, der hedder 
sorggrupper. En sorggruppe er 
et sted, hvor man kan snakke 
med andre, der er i samme 
situation som en selv. 
”Børnene fortæller selv, at det 
er rart at møde nogle andre, 
der har det ligesom dem selv. 
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F.eks. når den ene siger, at 
han går til fodbold, men hans 
far ikke kommer og ser ham 
mere, fordi han er død, så ved 
alle de andre også, hvordan 
det føles,” fortæller Lisbeth. 

Risiko for mistrivsel 

Lisbeth oplever, at børn, der 
ikke får muligheden for at tale 
om deres sorg, kan være i 
risiko for at ende i mistrivsel. 
Det er meget forskelligt, 
hvordan børn håndterer deres 

sorg. Nogen har brug for at 
tale meget om sin sorg, hvor 
andre helst vil tale lidt om sin 
sorg, men hvis man slet ikke 
taler om det, kan det for 
nogen blive svært at have en 
almindelig hverdag. Hvis 
barnet ikke taler om sin sorg, 
så kan barnet bruge så meget 
tid og energi på at kæmpe 
med sin sorg alene, at man 
ikke har overskud til de 
normale ting i ens hverdag 
som skole, venner og 
fritidsaktiviteter.

Det håber Kræftens 
Bekæmpelse, at deres frit 
tilgængelige program kan 
hjælpe med. Programmet kan 
findes på Læromsorg.dk.   

 


