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Forord

Børn, der mister en forælder, står i en udsat position. De oplever 
tab, sorg og savn og har ikke nødvendigvis ord for at søge støtte i 
deres nærmeste omgivelser. Derfor er det vigtigt, at voksne kom-
mer dem i møde og sørger for, at de ikke skal opleve ensomhed 
og isolation i deres dagligdag, oveni det tab de har lidt. Det kan de 
voksne gøre ved at invitere børnene et sted hen, hvor de kan møde 
andre med lignende erfaringer.

At komme børnene i møde kræver både et rum at være i og stor 
ansvarlighed og respekt for børnenes følelser og måder at være 
i dem på. Derfor er det vigtigt at koble tilgængelighed af hjælp til 
børn i sorg med kvalificeret hjælp. Nogle lærere og pædagoger er 
særligt dygtige til at tale med børn om deres trivsel - og de er op-
lagte at kvalificere yderligere, så de kan lede sorggrupper i skoler 
- som supplement til andre tilbud, der også involverer børnenes 
familier.

Denne rapport er en evaluering af pilotprojekt: ”Sorggrupper i sko-
ler” og har trukket på erfaringer og ekspertiser fra forskellige ste-
der. Følgende personer takkes for at have indvilget i at deltage i er-
faringsindsamlende interview hvad angik undervisning og visitation 
af personer til varetagelse af rådgivning af børn i sorg: Psykolog og 
leder af kræftrådgivningen i Holbæk Nina Reinholt, psykolog Jeppe 
Nilou og psykolog Rita Poulsen, begge kræftrådgivningen i Hillerød 
og socialrådgiver Anne Møller, kræftrådgivningen i Roskilde. Des-
uden takkes lederen af kræftrådgivningen i Hillerød Else Carlstedt 
og lederen af kræftrådgivningen i Næstved Annette Rasmussen for 
at have sagt ja til, at jeg måtte observere deres basiskvalificerings-
kursus for nye frivillige, der ønskede at udføre patientstøttearbejde 
blandt kræftpatienter, pårørende og efterladte. 

De internationale litteraturafsnit på side 17 er skrevet af overlæge, 
dr. med. ph.d. og afdelingsleder i Kræftens Bekæmpelses Afdeling 
for Psykosocial Kræftforskning Christoffer Johansen - se litteratur-
listen, som takkes for at have kommenteret rapporten. 

Følgende personer fra Kræftens Bekæmpelses Forebyggelses-
afdeling skal også have tak. Det drejer sig om antropolog Ann-
Britt Kvernrød, som har læst hele rapporten igennem - både for 
korrektur og metode. Og seniorkonsulent Susanne Tøttenborg og 
projektmedarbejder Henriette von Irgens-Bergh, som har læst kor-



10

rektur på dele af rapporten. Endelig en stor tak til pædagogisk kon-
sulent Jes Dige og sorggruppelederne som tålmodigt har ladet sig 
interviewe og observere og til projektchef Per Bøge som har stået 
til rådighed med al sin erfaring.  
                                                                                              

Annemarie Dencker, november 2008
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Indledning

Denne rapport dokumenterer og evaluerer erfaringer fra et pilot-
projekt gennemført i skoleåret 2007/08, der gik ud på at afprøve 
sorggrupper i skoleregi. Et pilotprojekt iværksat af Kræftens Be-
kæmpelse. Formålet med evalueringen var: a) at sikre optimal kva-
lificering af de voksne, der skal fungere som gruppeledere for børn 
i sorggrupper på skoler og b) at fremlægge de organisatoriske mu-
ligheder og barrierer for, at sorggrupper kan blive et tilbud på alle 
skoler i Danmark.

Evalueringen giver et nuanceret billede af et antal sorggruppele-
deres refleksioner og overvejelser i forbindelse med deres kva-
lificering og afprøvning af sorggrupper i praksis og munder ud i 
en række anbefalinger. Disse anbefalinger er målrettet kommuner, 
skoleledere, fremtidige gruppeledere i sorggrupper - og dem som i 
fremtiden skal stå for at kvalificere sorggruppeledere. Nærværen-
de dokument er således både et dokumentationsdokument: Hvilke 
erfaringer er gjort? - og et læringsdokument: Hvad kan læres af 
disse erfaringer?  

For pilotprojektet stod projektchef Per Bøge (PB), Forebyggel-
ses- og Dokumentationsafdelingen og projektchef Jes Dige (JD), 
Patientstøtteafdelingen. Sidstnævnte var ansvarlig for såvel den 
indledende undervisning af gruppelederne som den senere super-
vision af disse. Undervisningen af de kommende sorggruppeledere 
og supervisionen blev fulgt af cand. mag. i pædagogik og antropo-
logi, projektleder i Forebyggelses- og Dokumentationsafdelingen, 
Annemarie Dencker (AD), der også har skrevet denne rapport. 
Evalueringen inddrager desuden interview med sorggruppelederne 
og observation af en sorggruppe. 

En sorggruppe i skoleregi forstås som et forum, hvor børn kan mø-
des og tale med andre børn, der også har mistet. Det kunne være 
en forælder, en søskende eller en anden betydningsfuld person. 
Når børnene mødes i gruppen, kan de mindes, den de har mi-
stet, tale om savnet - og om de glæder og sorger de har haft med 
vedkommende. En sorggruppe i skoleregi betragtes - ifølge PB og 
JD - som et rum for erfaringsudveksling og ikke som et behand-
lingstilbud. Baggrundsforståelsen for pilotprojekt: ”Sorggrupper i 
skoler” er, at: a) sorg er ikke er en sygdom, men et møde med det 
livsvilkår, at man kan miste en nær person - også som barn og b) 
at det kan lindre sorgen at tale med andre med lignende erfaringer 
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ledsaget af en voksen med evnen til at møde den enkelte og til at 
skabe en tryg og rar stemning.  

Der er to overordnede årsager til, at pilotprojektet med sorggrup-
per foregår på netop skoler: 

For det første vil det gøre det tilgængeligt for flere børn - og fra 
flere forskelligartede sociale miljøer - at benytte sorggruppen som 
tilbud, hvis det findes tæt på dem i hverdagen. Erfaringer fra lan-
dets kræftrådgivninger viser således, at det hovedsageligt er børn 
af velstillede familier, der møder op i sorggrupperne, mens børn af 
familier med ringere økonomi og et mindre solidt netværk sjæld-
nere ses i rådgivningerne. 
 
For det andet anses personalet på skoler for at være kvalificerede 
til at varetage opgaven på grund af deres pædagogiske baggrund 
og daglige erfaringer med at tale med børn, både enkeltvis og i 
grupper (Bøge 2008). Der ligger dog samtidigt den erkendelse i 
pilotprojektet, at det at tale med børn i en sorggruppe er en anden 
kontekst end den traditionelle læringssituation, hvorfor forudgå-
ende undervisning og løbende supervision af sorggruppelederne 
anses for nødvendig.

Læservejledning

Rapporten er omfangsrig og læseren kan med fordel tidligt udpege 
de kapitler, som særligt vil interessere ham eller hende. Kapitel 1 
vedrørende baggrunden for pilotprojekt ”Sorggrupper i skoler” an-
befales dog at læses af alle. Kapitel 2 og 3 er for læsere med sær-
lig interesse for evalueringens metodemæssige grundlag, mens 
kapitel 4 er målrettet læsere med interesse for undervisningseva-
luering og sorggruppelederkvalificering. Kapitel 5 er målrettet kom-
munale politikere med interesse for - og indflydelse på - organise-
ring af sorggrupper i skoler. Sidstnævnte læsere kan med fordel 
også læse siderne 38-45, hvoraf det fremgår, hvorfor sorggrupper 
i skoler er et vigtigt tiltag.
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Resumé

Nærværende rapport er en evaluering af et pilotprojekt, der gik 
ud på at få sorggrupper ud på skoler. Rapporten er delt op i fem 
kapitler. Kapitel 1, 2 og 3 er baggrundskapitler mens kapitel 4 og 
5 besvarer evalueringens to hovedspørgsmål: a) Hvordan sikrer 
man optimal kvalificering af sorggruppeledere, der skal fungere i 
skolesammenhæng? og b) Hvad skal der til for at pilotprojektet kan 
blive organisatorisk bæredygtigt og forankret?

Kapitel 1 beskriver den eksisterende viden om konsekvenser af, at 
børn mister en forælder i barndommen: At de har øget risiko for at 
udvikle psykiatriske sygdomme og andre psykologiske og sociale 
problemer gennem barndommen og senere i voksenlivet. At risiko-
en for at udvikle disse problemer hænger sammen med utilstræk-
kelig omsorg fra barnets nærmeste omgivelser. I kapitlet fremlæg-
ges også viden om, at børn der deltager i sorggrupper, hvor de kan 
tale med andre om deres tab, savn og bekymringer, oplever stor 
lettelse herved. I kapitlet fremhæves også grundene til, at sorg-
grupper afprøves på skoler. Den væsentligste pointe med at lave 
sorggrupper i skoleregi er, at det giver flere børn mulighed for at få 
hjælp i en svær situation, uanset social baggrund. 

Kapitel 2 beskriver pilotprojektets indhold og deltagere: Hvordan 
de 32 sorggruppeledere blev rekrutteret, og hvilke baggrunde de 
havde for at deltage i undervisningen. Derudover beskrives projek-
tets dele som bestod af: undervisning, implementering og super-
vision. 

Kapitel 3 beskriver formålet, designet og metoden for nærværende 
evaluering. Formålet var at undersøge: 1) den faglige kvalificering 
af sorggruppeledere og 2) organisatoriske muligheder og barrierer 
for at kunne udføre og tilbyde sorggrupper i skoler. Den faglige 
kvalificering vurderes ud fra: a) observation af undervisning (2x2 
dage) b) interview af sorggruppeledere (21 interview) c) observa-
tioner af supervision af sorggruppelederne (6x3 timer) og d) ob-
servation af sorggruppe (2 timers varighed). Indholdet og fokus i 
hver af disse empiridele fremlægges i kapitlet. Vurderingen af de 
organisatoriske muligheder og barrierer tager afsæt i interviewene 
med sorggruppelederne. Kapitlet beskriver desuden analysemeto-
den og refleksioner over evaluators rolle.
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Kapitel 4 er delt op i seks afsnit. Det første afsnit beskriver under-
visningens læringsmål, indhold og form, som i andet afsnit karakte-
riseres i relation til aktuel læringsteori. I tredje afsnit redegøres for 
de interviewedes motivation for at arbejde med sorggrupper, deres 
reaktioner på undervisningen og deres udbytte heraf samt deres 
forslag til forbedringer. I forlængelse heraf fremlægges temaer fra 
supervisionen med fokus på de udfordringer, som sorggruppele-
derne mødte efter undervisningen. Her suppleres med resultater 
fra den del af interviewene, der også vedrørte udfordringerne i 
sorggruppearbejdet. Endelig beskrives observationer af en sorg-
gruppe og kapitlet munder ud i en række specifikke anbefalinger, 
der knytter an til undervisningens læringsmål. 

Konklusionen på kapitlet er, at undervisningen i højere grad bør 
involvere deltagerne aktivt og gøre forventningerne til dem mere 
eksplicitte - både hvad angår deres opgave som sorggruppeledere 
og deres samtaletekniske færdigheder. Dertil kommer, at visitation 
af sorggruppeledere bør foregå forud for undervisningen - og at 
supervision i fremtiden bør være obligatorisk. 

Kapitel 5 indledes med en status over, hvor mange af de delta-
gende skoler, der kom i gang med en sorggruppe. Det var der 9 
ud af 13 skoler, der gjorde, hvilket svarede til, at 13 ud af de 21 
interviewede kom i gang, mens 1 stod stand by, fordi der ikke var 
børn nok i skolen til at danne en sorggruppe.

I kapitlet beskrives desuden, hvad sorggruppelederne selv mente, 
havde været fremmende og hæmmende for at igangsætte sorg-
grupper på deres skoler. Sorggruppeledernes eget engagement, 
status på skolen, evne til at beskrive egne kompetencer og råderet 
over trivselsmidler fremmede sorggruppens igangsættelse på linje 
med ledelsens personlige erfaringer med børn, der mister. Dertil 
kom kollegaernes opbakning i form af hjælp til rekruttering og syn 
på trivsel som forudsætning for læring samt sorggruppeledernes 
held med - og arbejde for - at etablere lokale netværk. Når de 
nævnte faktorer optrådte med modsat fortegn - og sorggruppele-
derne ikke mødte forståelse i deres omgivelser for sorggruppens 
relevans - tærede det på deres engagement og vilje til at yde en 
frivillig indsats. 

Det konkluderes i kapitel 5, at sorggruppelederne bør vælges ud 
fra deres samtalemæssige erfaringer med børn, deres status på 
skolen - og at de bør honoreres for deres arbejde. Kapitlet afrundes 
med en række specifikke anbefalinger vedrørende organisering af 
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sorggrupper i skoler. Her foreslås det blandt andet, at sorggrupper 
i skoler forankres organisatorisk i landets kræftrådgivninger, når 
det gælder visitation og supervision af sorggruppeledere. 

Efter kapitel 5 følger overvejelser vedrørende evalueringens da-
tamæssige kvalitet og sammenhæng med øvrig litteratur. Her 
fremhæves det, at der ikke findes anden litteratur, der så grundigt 
evaluerer kvalificeringen af sorggruppeledere – slet ikke i skole-
sammenhæng. Desuden fremhæves svagheden ved evalueringen, 
idet den primært har forholdt sig til én underviser mere end til et 
på forhånd beskrevet og gennemprøvet undervisningsprogram. 
Evalueringen har dog bidraget med viden om sorggruppelederes 
behov for undervisning og supervision, givet at de skal udføre 
sorggruppearbejde i skolesammenhæng. Da evaluator har været 
intern, fremhæves det også, at kritikken af undervisningen kan 
være underestimeret. 

Rapporten afsluttes med en perspektivering, der vægter nødven-
digheden af, at der laves uddybende undersøgelser af børnenes 
perspektiver, når det gælder deres deltagelse i sorggrupper på 
skoler og undersøgelser af, hvordan de sorggruppeledere, der har 
deltaget i undervisning, agerer i praksis.
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Konklusion

Sorggruppeledernes vurderinger af børnenes udbytte af sorggrup-
perne var positiv. De kunne observere, at de deltagende børn blev 
mindre indadvendte eller udagerende, ligesom de bedre kunne 
koncentrere sig om deres skolearbejde. Tidligere undersøgelser 
viser samme tendenser vedrørende børns udbytte af at deltage i 
sorggrupper. 

Evalueringen af pilotprojekt ”Sorggrupper i skoler” forholdt sig til 
to hovedspørgsmål: 1) Hvorledes sikre den faglige kvalificering 
af sorggruppeledere, der skal agere i skolesammenhæng? og 2) 
Hvilke organisatoriske muligheder og barrierer er der for, at sorg-
grupper i skoler kan blive et tilbud i hele Danmark?

Evalueringen munder ud i en række anbefalinger til fremtidens til-
rettelæggere af undervisning og til beslutningstagere med bemyn-
digelse til at tilføre midler til at støtte forankring af sorggrupper i 
skoler organisatorisk. 

Essensen vedrørende undervisningen var, at der skal være mere 
deltagerinvolvering, flere øvelser og klarere budskaber om sorg-
gruppeledernes arbejdsopgaver og kompetencer. Derudover bør 
det i højere grad sikres, at fremtidens sorggruppeledere er afkla-
rede med egne tab, før de stiller sig til rådighed for andre, der har 
mistet. Da arbejdet med børn i sorg konstant vil udfordre sorggrup-
pelederne fagligt og personligt anbefales det, at supervision gøres 
obligatorisk. 

Evalueringen viste, at de sorggruppeledere, der i forvejen havde 
samtalemæssige erfaringer med børn og status på skolen som triv-
selsmedarbejdere, havde størst succes med arbejdet, hvorfor det 
anbefales, at især de opfordres til at gå ind i arbejdet. 

God kvalificering af sorggruppeledere er ikke nok til at få sorg-
grupper ud på skoler. Det kræver også organisatorisk opbakning 
og forankring. De ledelser, der prioriterede sorggrupper på skoler, 
havde egne erfaringer med børn, der mister - enten personligt eller 
i arbejdsmæssig sammenhæng. For at gøre arbejdet med sorg-
grupper i skoler uafhængigt af ledelsers egne erfaringer, bør der 
afsættes ekstra midler til, at skoler kan finansiere dette arbejde.
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Kapitel 1. Baggrund for pilotprojekt:
”Sorggrupper i skoler”

Hvert år mister 2.500 børn i alderen 0-18 år en far eller mor ved 
død. Af disse er godt 2000 børn skolesøgende, dvs. i alderen 6-16 
år. I alt lever 14.500 skolebørn med tabet af den ene eller begge 
forældre (Danmarks Statistik 2008). Ifølge Undervisningsministe-
riet er der 2.187 skoler i Danmark. Det svarer til, at 6-7 børn i gen-
nemsnit oplever en skoledag med ”sorgen som blind passager” på 
grund af forældretab. 

Internationale undersøgelser viser, at det kan have konsekven-
ser i voksenlivet at miste en forælder i barndommen. En række 
tværsnitsundersøgelser viser, at disse børn bliver diagnosticeret 
med post traumatisk stress (PTSD), og det er også vist, at denne 
oplevelse er en risikofaktor for alvorlig depression senere i livet 
(Gersten 1991). I en undersøgelse blandt 2849 kvinder tilknyttet 
to engelske praktiserende lægers områder identificerede forskerne 
45 kvinder, der havde været udsat for tab af en forælder før 17-års 
alderen og viste en signifikant øget risiko for depression senere i 
livet (Harris 1986). I undersøgelser hvor betydningen af udsættelse 
for et forældredødsfald er sammenlignet med en kontrolgruppe har 
man fundet, at der udover en øget risiko for at udvikle psykiatri-
ske sygdomme, også er en risiko for at få alvorlige psykologisk og 
sociale problemer gennem barndommen og senere i voksenlivet 
(Elizur 1983; Van Eerdewegh 1985; Weller 1991; Black 1995). 

Diagnostiske interview blandt denne gruppe børn og unge har vist 
en høj forekomst af affektive symptomer og i en mindre under-
søgelse blandt 38 før - pubertet - børn af dette problem blev det 
observeret, at næsten 40 % opfyldte kriterierne for en alvorlig de-
pression et år efter tabet af den ene forælder (Weller 1991). Livs-
tidsrisikoen for denne type af symptomer og egentlig psykiatrisk 
sygdom hænger sammen med utilstrækkelig omsorg, særligt hvis 
et barn mister sin mor (Harris 1986). Det er vist, at barnets mu-
ligheder for at håndtere dødsfaldet hænger sammen med måden, 
hvorpå voksne i barnets omgivelser er i stand til at håndtere tabet 
og de forandringer det medfører i deres egen tilværelse (Goodyer 
1990; Pynoos 1993; Black 1996). 

Pilotprojekt ”Sorggrupper i skoler” bygger på den antagelse, at 
ovenstående konsekvenser forstærkes af, at børn ikke får mulig-
hed for at få bearbejdet deres tab, eksempelvis ved at mødes med 
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andre børn, der også har mistet. Denne antagelse er baseret på 
danske undersøgelser, der evaluerer børns oplevelser af de umid-
delbare fordele ved at deltage i en sorggruppe. Evalueringerne ta-
ger afsæt i børnenes egne vurderinger af sorggruppernes betyd-
ning for dem og følgende fremhæves: a) sorggruppen giver tryghed 
og støtte til at håndtere følelser og udfordringer i forbindelse med 
tabet b) sorggruppen hjælper til, at børnene koncentrerer sig bedre 
i skolen og c) fællesskabet og identifikationen med andre børn i 
samme situation gør, at børnene føler sig mindre ensomme (Suell 
2007, Hertz 2007, Karpatschof 2002). Sidstnævnte undersøgelse 
viser også et fald i børnenes problemniveau i rådgivningsperioden 
- målt på en række objektive variable - såsom depression, faglige 
problemer i skolen og aggressiv adfærd.

En dansk undersøgelse viser gode resultater med rådgivningstil-
bud til familier som helhed derved, at familiens kommunikation for-
bedres, fordi der opstår større åbenhed i forhold til at dele følelser 
familiemedlemmerne imellem. De børn, der som led i den sam-
lede familierådgivning, også deltog i en børne- eller teenagesorg-
gruppe, beskriver dette som en positiv og vigtig oplevelse. Samme 
undersøgelse viste også et signifikant fald i depressionsscorer før 
og efter rådgivningen (Thastum 2005, 2006). Flere internationale 
undersøgelser viser samme tendenser (Lohan 2006, Heiney 1995, 
Nabors 2004).

I Danmark er der endnu ikke foretaget objektive undersøgelser, der 
kan påvise langtidseffekter af at miste en forælder og/ eller hvilken 
indflydelse hjælpetilbud kan have herpå. En sådan undersøgelse 
vil imidlertid finde sted i et samarbejde mellem Kræftens Bekæm-
pelse, Egmontfonden Vil:kan, Børns Vilkår og Unge og Sorg fra 
2009-2011 med midler fra Trygfonden. 

Det kan dog konkluderes, at børn, der har mistet selv giver udtryk 
for, at det at deltage i en sorggruppe er en stor hjælp og aflastning 
for dem - i og med, at de kan dele deres tab med andre her og nu. 
På trods heraf er der kun ganske få sorggrupper i Danmark, set i 
forhold til antallet af børn der mister en forælder.

Ifølge beregninger baseret på Kræftens Bekæmpelses registrering 
af antallet af sorggrupper for børn i Danmark eksisterer der godt 
200 sorggrupper for børn i alderen 6-16 år. Der er i gennemsnit 
10 børn i hver gruppe. Dvs. at kun 10 % af de skolebørn, der har 
mistet får mulighed for at komme i en sorggruppe, hvor de kan 
tale med andre børn og voksne om deres tab. I forbindelse med 
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kommunalreformen er der yderligere skåret ned på antallet af sorg-
grupper, så der i dag er endnu større mangel på tilbud til børn, der 
mister end tidligere.  

Når skolen blev udpeget som kontekst for pilotprojektet skyldtes 
følgende:

•	 det	er	her	børnene	er	en	meget	stor	del	af	deres	tid
•	 de	kender	og	er	fortrolige	med	de	voksne,	de	møder	i	gruppen
•	 de	kan	opsøge	og	være	sammen	med	ligestillede	kammerater	

fra gruppen imellem møderne
•	 de	kan	opsøge	deres	gruppeledere	hurtigt	og	personligt,	hvis	

noget bliver for tungt mellem møderne
•	 gruppelederne	kan	meget	hurtigt	og	personligt	kontakte	og	for-

pligte det berørte barns klasselærer og øvrige lærere 
•	 lærerne	har	den	mest	direkte	kontakt	til	de/den	berørte	foræl-

der.

I det følgende vil pilotprojektets indhold og deltagere yderligere 
blive beskrevet.
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Kapitel 2. Pilotprojektets indhold og deltagere

Pilotprojektets overordnede formål var at få afprøvet og indsamlet 
erfaringer med sorggrupper på skoler samt at få evalueret disse 
erfaringer. I det følgende gives et overblik over pilotprojektets ind-
holdsmæssige elementer, og der gives en introduktion til, hvad 
hvert af disse elementer har involveret. Dernæst vil fokus og me-
tode for den evaluering, som resten af rapporten omhandler, blive 
præsenteret.

Pilotprojektet bestod af fem elementer: 1) kontakt til mulige delta-
gere 2) undervisning 3) gennemførelse af sorggrupper på skoler 
4) supervision af sorggruppeledere og 5) evaluering. Sidstnævnte 
behandles som nævnt for sig. 

Det skal nævnes, at selv om pilotprojektperioden var sat til at vare 
i skoleåret 2007-2008, så kører de sorggrupper videre, som er gået 
i gang i forbindelse med projektet. Sorggruppelederne får fortsat 
supervision af JD, Kræftens Bekæmpelse.

Kontakt til pilotprojektets deltagere 

Rekrutteringen af deltagere til pilotprojektet skete ved, at JD og PB 
tog kontakt til personer, som gennem de sidste fem år har deltaget 
i foredrag vedrørende børn og sorg og/ eller som aktivt har taget 
kontakt til dem med henblik på at få vejledning i konkrete sager, 
hvor et barn havde mistet en mor, en far en søskende eller en an-
den betydningsfuld person. Der findes ikke nøjagtige tal for hvor 
mange, der blev kontaktet i denne proces, men 32 personer sva-
rede ja til at deltage i pilotprojektets indledende undervisning og til 
efterfølgende at gøre forsøget med at etablere en sorggruppe på 
deres respektive skoler. Den indledende undervisning blev genta-
get med nye hold af tre omgange.

I alt var 13 skoler (Sjælland 7) og (Jylland 6) repræsenteret ved 
undervisningen. Ud af de 32 deltagere kom to fra kommunalt regi 
på Færøerne og to havde sammen egen psykoterapeutisk prak-
sis på Sjælland. Der var desuden en deltager fra en efterskole og 
tre deltagere fra BUS (Børn og Unge i Sorg). Deltagerne havde 
følgende baggrunde: lærere 17, pædagoger 6, psykoterapeuter 4, 
sundhedsplejersker 3, præster 2, bedemand 1, socialrådgiver 1, 
sygeplejerske 1 og psykolog 1. Nogle havde kombinationsuddan-
nelser såsom sygeplejerske/ psykoterapeut (1), lærer/ psykotera-
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peut (2) og sundhedsplejerske/ bedemand (1). Alle deltagere var 
kvinder.

Undervisning 

Undervisningen var sat til at vare to dage og bestod af tre modu-
ler med følgende overskrifter: ”Organisatorisk”, ”Børn og Sorg” og 
”Den svære Samtale”. Modulerne formuleret af JD i form af emne-
mæssige stikord, som efterfølgende dannede baggrund for under-
visningen. JD´s program er vedlagt som bilag A. Det skal nævnes, 
at der udover disse moduler, som vil blive beskrevet i det følgende, 
også indgik en times besøg af en erfaren sorggruppeleder, som 
fortalte om, hvordan hun havde fået igangsat en sorggruppe og 
hvad hun oplevede i dette arbejde.

Læringsmålene for undervisningen var ikke nedskrevet, men blev 
sidenhen mundtligt fremlagt af JD adspurgt af AD. Undervisningen 
bestod af fire læringsmål, nemlig: 

1. Deltagerne skulle bringes til at overveje, om de ville og kunne 
rumme at arbejde med børn i sorg 

2. Deltagerne skulle vide, hvordan man skaber en bæredygtig 
gruppekultur 

3. Deltagerne skulle gøres bekendte med organisatoriske forhold, 
der fremmer sorggruppens arbejde og 

4. Deltagerne skulle lære at stille de ”rigtige” spørgsmål og give 
slip på deres egne idéer og holdninger til, hvad det vil sige for 
den enkelte at miste en nærtstående.

Gennemførelse af sorggrupper på skoler

Pilotprojektet indebar, at deltagerne efter endt undervisning gik til-
bage til deres respektive skoler og iværksatte en sorggruppe efter 
de i undervisningen gennemgåede retningslinjer. Udmeldingen til 
børn og deres forældre var, at sorggruppen i første omgang ville 
vare ved i skoleåret 2007/08.

Supervision 

Der blev afholdt i alt seks supervisioner i pilotprojektets forløb (Aal-
borg 3) og (København 3). Hver supervision varede i tre timer og 
blev varetaget af JD. I supervisionen kunne deltagerne vælge at 
byde ind på følgende tre overordnede udfordringer/ emner: a) pro-
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cessen (eksempelvis opstart af sorggruppen eller gruppeproces-
ser) b) personsager (vedrørende enkelte børn) og/ eller c) spørgs-
mål vedrørende egen involvering (sorggruppelederne selv). De 
temaer, som særligt optog deltagerne i supervisionen, tages op i 
rapportens evalueringsdel, som nu vil blive præsenteret.
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Kapitel 3. Formål med evalueringen

Formålet med evalueringen var at følge implementeringen af sorggrup-
per i skoler med udgangspunkt i en afdækning af to hovedområder:

1. I hvilket omfang sikrede den indledende undervisning af fremti-
dige sorggruppeledere en optimal kvalificering til arbejdet med 
børn i sorggrupper på skoler? Herunder: Tog undervisningen i 
tilstrækkelig grad højde for de udfordringer, som sorggruppele-
derne mødte, da de gik i gang?

2. Hvilke organisatoriske muligheder og barrierer er der for, at 
sorggrupper kan blive et tilbud på alle skoler i Danmark? 

Resultaterne af evalueringen munder ud i en række anbefalinger, 
der dels skal sikre den faglige kvalificering af fremtidens sorggrup-
peledere, dels skal gøre opmærksom på, hvad der kan fremme 
mulighederne for, at sorggrupper kan blive et tilbud på alle skoler 
i Danmark.

Evalueringsdesign - og metode

Evalueringen af pilotprojekt: ”Sorggrupper i skoler” var baseret på 
følgende empiri: 

1. Observationer af undervisning (2x2 dage) 
2. Interview af sorggruppeledere (21 interview) 
3. Observationer af supervision af gruppelederne (6x3 timer) og 
4. Observation af sorggruppe (2 timers varighed). 

Dataindsamlingen kredsede om to tematikker, nemlig: a) den fag-
lige kvalificering af sorggruppelederne og b) organisatoriske mu-
ligheder og barrierer for at kunne udføre og tilbyde sorggrupper i 
skoler.

Vurderingen af om undervisningen af fremtidige sorggruppeledere 
kvalificerede dem optimalt til at udføre arbejdet blev foretaget via 
observationer heraf. Observationerne af undervisningen blev fore-
taget ud fra et fokus på relevant læringsteori - holdt op mod de for 
undervisningen definerede læringsmål. Senere blev der fulgt op på 
undervisningen via interview, observationer af supervisionssean-
cer og observationer af en sorggruppe. 
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Mulighederne og barriererne for at udføre og tilbyde sorggrupper 
på samtlige skoler i Danmark blev undersøgt ved at interviewe 
deltagerne fra undervisningen, som efterfølgende skulle starte en 
sorggruppe på deres skole.

Observationer af undervisning

Der blev i pilotprojektet gennemført tre gange to undervisnings-
dage. Fire af dagene foregik i Aalborg og to af dagene foregik i Kø-
benhavn. Evaluator observerede to gange to dages undervisning i 
henholdsvis Aalborg og København. 

Fokus for observationerne af undervisningen var, om undervisnin-
gens form og indhold var fremmende for undervisningens lærings-
mål. Denne vurdering blev foretaget i lyset af kriterier hentet fra 
basal læringsteori knyttet til en læringsmæssig målsætning om, at 
deltagerne i undervisningen ikke blot skulle opnå specifik viden, 
men også konkrete færdigheder; i dette tilfælde evnen til at fungere 
som gruppeledere og samtalepartnere for børn i en sorggruppe. 

De elementer, der fremhæves som centrale i gængs læringsteori 
for undervisnings favorisering af færdighedsmæssige læringsmål, 
er at deltagerne: 

1. Er aktive og får mulighed for at afprøve nye færdigheder i un-
dervisningen 

2. Har mulighed for at interagere med hinanden – og undervise-
ren og 

3. Har mulighed for at komme til udtryk såvel kognitivt som følel-
sesmæssigt i relation til undervisningens indhold (Illeris m.fl. 
2005, 2007).  

Interview af sorggruppeledere

Der blev interviewet 21 deltagere ud af de 32, der deltog i undervis-
ningen. De interviewede blev udvalgt, så der var repræsentanter 
fra alle tre undervisningsgange og fra både Aalborg og fra Køben-
havn. 

Alle interview varede ca. en time og er blevet transskriberet ordret 
inkluderende angivelser af pauser på under 5 sekunder, kursiv ved 
betoninger af særlige ord samt angivelser af følelsesudtryk såsom 
latter og suk. Lyde såsom hmm og ja.. er også gengivet.
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Alle interview er foretaget af AD som selv transskriberede ti in-
terview. De resterende elleve blev transskriberet af henholdsvis 
studentermedhjælp Nanna Foss og Malte Kjems, som fulgte oven-
stående retningslinjer for transskriberingen. AD har kondenseret 
og sammenfattet dele af de interviewedes udsagn i sine transskrip-
tioner. 

Følgende områder var i fokus for interviewene:

•	 Undervisningen	(reaktioner,	udbytte	og	praksis)
•	 Status	på	sorggruppen	(antal,	køn,	alder	og	social	baggrund)
•	 Gruppens	opstart	(organisatoriske	faktorer	der	har	fremmet	og	

hæmmet processen)
•	 Udfordringer	 i	 arbejdet	 (egen	 rolle,	 gruppedynamik,	 enkelte	

børn)
•	 Motivation	for	arbejdet	(faglige	og	personlige	erfaringer).

Som det kan ses af interviewguiden (bilag B) følger spørgsmålene 
under hvert hovedområde den logik, at der først stilles et åbent/ 
bredt spørgsmål, hvorefter der spørges ind til betydninger i det for-
talte samt til konkrete eksempler på handlinger, der kan knyttes til 
den interviewedes mere overordnede betragtninger. Til sidst i hver 
”interviewcirkel” spørges ind til, om den interviewede anser andre 
emner for vigtige, hvad angår det enkelte hovedområde. Spørgs-
målstemaerne er endvidere sat op efter en rækkefølge, der først 
omhandler ”det derude” (andres betydning for processen vedr. 
sorggrupper på skoler) for senere i interviewet at omhandle ”det 
derinde” (den interviewedes egen betydning for processen vedr. 
sorggrupper på skoler). 

Interviewene var semistrukturerede i og med, at der var specifikke 
områder, der skulle afdækkes samtidigt med, at de der skulle være 
plads til de interviewedes egne opfattelser af, hvad der var vigtigt 
indenfor det enkelte interviewområde. Interviewmetoden var inspi-
reret af det fænomenologiske og det etnografiske interview, som 
søger ”den andens” forståelser, oplevelser og synspunkter - også 
set i relation til, hvordan disse udmøntes i praksis, som fortalt af de 
interviewede (Kvale 1997, Spradley 1979). 

Interviewene er analyseret med inspiration fra Giorgis fænomeno-
logiske analysemetode, der involverer fem niveauer, nemlig 1) for-
trolighed med data 2) kondensering af data 3) generelle temaer 4) 
overordnede temaer og 5) fortolkning og perspektivering af data. 
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Det betød for nærværende undersøgelse, at interview først blev 
hørt og læst nøje igennem for at opnå en fornemmelse af helhe-
den. For det andet, at interviewene blev gennemgået for ”naturlige 
betydningsenheder”- altså - hvad de interviewede lagde vægt på i 
besvarelsen af interviewers spørgsmål. For det tredje at intervie-
wenes betydningsenheder blev samlet i mere overordnede temaer 
- og for det fjerde, at interviewene blev set igennem med fokus på, 
hvad de interviewedes udsagn sagde specifikt om undersøgelsens 
to hovedområder, nemlig: a) kvalificeringen til sorggruppeleder og 
b) hvad der organisatorisk havde fremmet/ hæmmet deres igang-
sættelse af sorggruppen. Til sidst blev de væsentlige temaers ind-
byrdes relationer undersøgt og disse blev perspektiveret i relation 
til teori om undervisningsevaluering og til organisationsmuligheder 
for sorggrupper i fremtiden (Giorgi 1985, 1992, Kvale 1997). 

Observationer af supervision

Observationerne af supervisionerne (3x3 timer i henholdsvis Aal-
borg og København) har kredset om at identificere og tematisere 
de udfordringer, som deltagerne valgte at bringe op i supervisionen. 
Disse temaer fremlægges i resultatafsnittet, som rummer kommen-
tarer og inspiration til fremtidig undervisning.

Observation af sorggruppe

Observationen af en sorggruppe har kun fyldt en ganske lille del af 
undersøgelsen, men fungerede dog som en stikprøve på, hvordan 
pointer fra undervisningen blev udfoldet i praksis. I den enkelte 
observation var der fokus på sorggruppeledernes måder at være 
sammen med børnene på, herunder deres gensvar til det enkelte 
barn og deres rolle i forhold til gruppedynamikken i sorggruppen.

I det følgende fremlægges resultaterne fra: observationer af under-
visning, interview, observationer af supervisioner og observationer 
af en sorggruppe. Resultaterne munder ud i en række anbefalinger 
vedrørende faglig kvalificering af sorggruppeledere og organise-
ring af sorggrupper. 

Refleksioner over evaluators rolle

Evaluator, AD, refererer i det daglige til PB, som i samarbejde med 
JD har stået for at udforme og udføre pilotprojekt ”Sorggrupper på 
skoler”. Rollen som intern evaluator - qua ansættelsesforholdet - 
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har gjort, at evaluator har været ekstra opmærksom på bias i eva-
lueringen, hvilket har stillet mindst to udfordringer i forløbet. 

Den ene udfordring har været vedvarende at fastholde og forankre 
ændringsforlag med afsæt i en pædagogisk faglig referenceramme 
og ikke ”blot” - eller mekanisk - i forlængelse af PB og JD´s daglige 
arbejde - som evaluator har været tæt på - og derfor har været i 
fare for at forblive viklet ind.
 
Den anden udfordring har været at skabe opfølgende kontakt til 
deltagerne i undervisningen, som evaluator af forløbet, og ikke pri-
mært som PD og JD´s medarbejder. Således rummede præsentati-
onen af AD i starten af undervisningsseancerne begge betegnelser 
nemlig: ”evaluatoren” der ser og vurderer begivenhederne udefra 
- og ”medarbejderen”, der er en del af teamet: ”Børn og Sorg” i 
Kræftens Bekæmpelse. 

Det kan ikke udelukkes, at de interviewede kan have været biased 
af det dobbelte afsender perspektiv – men evaluator har forsøgt at 
tage højde herfor ved eksempelvis at opfordre de interviewede til 
ikke alene at fortælle om, hvad de mente var godt ved undervis-
ningen, men også hvad de mente kunne blive bedre - til gavn for 
projektet i fremtiden.

Som intern evaluator har det været en fordel at være tæt på pro-
jektet i det daglige, da det hermed har været muligt at undersøge 
og spørge ind til pilotprojektets logik og baggrund under hele for-
løbet.
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Kapitel 4. Kvalificering af sorggruppeledere 

Denne del af rapporten belyser spørgsmålet om, i hvilket omfang 
den indledende undervisning af fremtidige sorggruppeledere sik-
rede en optimal kvalificering til arbejdet med børn i sorggrupper, 
herunder om undervisningen i tilstrækkelig grad tog højde for de 
udfordringer, som sorggruppelederne senere mødte, da sorggrup-
pearbejdet gik i gang. 

Gennemgangen er delt op i seks afsnit: 

1. Beskrivelse af undervisningens læringsmål, indhold og form 
2. Karakteristik af undervisningen i relation til aktuel læringsteori 
3. Redegørelse for interviewresultater, der afdækker de intervie-

wedes motivation for arbejdet med sorggrupper, deres reak-
tioner på undervisningen og deres udbytte heraf samt deres 
forslag til forbedringer 

4. Fremlæggelse af temaer fra supervisionen med fokus på de 
udfordringer, som sorggruppelederne mødte efter undervisnin-
gen. Her suppleres med resultater fra den del af interviewene, 
der også vedrørte udfordringerne i sorggruppearbejdet. Af det-
te afsnit fremgår det, hvilke konkrete tiltag den forudgående 
undervisning med fordel kan suppleres med. 

5. Beskrivelse af observationer af en sorggruppe og
6. Fremlæggelse af anbefalinger der knytter an til undervisnin-

gens læringsmål. 

Beskrivelse af undervisningens læringsmål, ind-
hold og form

Der blev som nævnt observeret to undervisninger og spurgt ind til 
den tredje undervisning. De observerede undervisninger rummede 
de samme hovedpointer og afveg hverken i form eller indhold fra 
hinanden. Derfor vil undervisningerne blive gennemgået som et 
hele.

Undervisningens læringsmål

Læringsmålene for pilotprojektets indledende undervisning var 
som før nævnt, at deltagerne skulle: 1) bringes til at overveje om 
de ville og kunne rumme at arbejde med børn i sorg 2) vide, hvor-
dan man skaber en bæredygtig gruppekultur 3) gøres bekendte 
med organisatoriske forhold der fremmer sorggruppens arbejde og 
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4) lære at stille de ”rigtige” spørgsmål og give slip på deres egne 
idéer og holdninger til, hvad det vil sige for den enkelte at miste en 
nærtstående. 
De fire læringsmål fordeler sig på to vidensområder: et faktuelt 
vidensniveau og et færdighedsmæssigt vidensniveau. Deltagerne 
skulle altså både have konkret viden om organiseringen af sorg-
grupper, ligesom de skulle opnå samtaletekniske færdigheder i at 
samtale med børn i en sorggruppe. Sidstnævnte forventedes at 
involvere en evne hos sorggruppelederen til at tilbageholde egne 
idéer og holdninger for dermed at holde fokus på børnene i sam-
talen. 

Undervisningens indhold 

Undervisningen var organiseret i tre moduler med henblik på at 
opfylde disse læringsmål: 1) et organisatorisk modul 2) et modul 
om børn og sorg samt 3) et modul omhandlende ”den svære sam-
tale” (Bilag A). I det følgende vil det blive gennemgået, hvad hvert 
af disse moduler rummede af pointer og undervisningens form vil 
blive karakteriseret. Til sidst vil det blive diskuteret, i hvilket om-
fang undervisningen indhold og form fremmede undervisningens 
læringsmål.

Det skal nævnes, at JD formidlede mange eksempler fra egen 
praksis og nuancer på det kulturelle og samtaletekniske niveau, 
som det vil være for omstændigt at gengive i denne sammenhæng. 
Undervisningens indhold gennemgås derfor i store træk.

Organisatorisk
I den organisatoriske del var emnet standarder for dannelsen af 
sorggrupper, herunder overvejelser vedrørende finansiering af til-
buddet og mulighed for - og indhold - af fremtidig supervision. 

Det blev fremført som en regel, at der skal være mere end en grup-
peleder til hver gruppe, fordi det er for sårbart med udeblivelser, 
hvis der kun er en gruppeleder. En væsentlig værdi for sorggrup-
perne er, at gruppens kontinuitet skal sikres. Gruppen forventes at 
mødes hver 14. dag og om muligt i et fast møderum, som gruppen 
kan sætte sit eget præg på. Visitationen af deltagere til gruppen 
skal inddrage forældre, som skal godkende barnets deltagelse. 
Gruppen kan max. bestå af 12 deltagere – børnene kan dog ind-
drages i beslutning om, hvorvidt endnu flere børn kan deltage. 
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Normalt anbefales en aldersopdeling af børn i sorggrupper svaren-
de til: 6-9 år, 10-13 år, 14-16 år. I skoleregi blev det dog vurderet 
mere realistisk med to grupperinger på grund af antallet af børn, 
og JD anbefalede derfor følgende grupperinger: 6-11 år og fra 11-
16 år. 

I undervisningen blev der skelnet mellem åbne og lukkede grupper. 
Åbne grupper er dem, hvor børnene møder op indtil de selv føler, 
at de er parate til at stoppe. I disse grupper vil man typisk tage 
udgangspunkt i de emner, som børnene er optagede af fra gang 
til gang (Dige 2004). Lukkede grupper derimod tilbyder børnene at 
deltage i en sorggruppe et bestemt antal gange og har en række 
fast tilrettelagte emner, som tages op for hver mødegang (Poulsen 
2003). JD plæderede i undervisningen for, at grupperne i skolen 
skal være åbne i det omfang sorggruppen har ledelsens opbakning 
på den enkelte skole. I første omgang tilbydes børn på skoler dog 
”kun” deltagelse i en sorggruppe i det tidsrum, som pilotprojekt-
perioden varer, nemlig i skoleåret 2007/2008. Men i overensstem-
melse med de åbne gruppers princip blev der i undervisningen lagt 
op til, at det fortsat skal være de emner som børnene er optagede 
af, der skal danne baggrund for mødet i sorggruppen og altså ikke 
forud tilrettelagte emner.

Det blev også fremlagt som vigtigt at synliggøre - både i skolen og 
i lokalsamfundet - at det er muligt at oprette en sorggruppe. Det 
kunne være ved at uddele foldere, afholde informationsmøder eller 
ved at tage kontakt til lokale medier. Tanken er, at denne synlig-
gørelse dels kan hjælpe på rekrutteringen af deltagere til sorggrup-
pen, dels hjælpe sorggruppelederne i ansøgningen om penge til 
aktiviteter i sorggruppen hos lokale eller andre fonde. Muligheder 
for ansøgning om midler til drift af sorggrupperne blev fremlagt i 
undervisningen, ligesom skolernes muligheder for finansiering af 
arbejdet blev taget op. Som det vil blive fremlagt i forbindelse med 
afrapporteringen af undersøgelsens interviewedel, var der stor for-
skel på de involverede skolers finansielle opbakning af arbejdet 
med sorggrupperne.

Deltagerne fik desuden tilbud om supervision ca. hver tredje må-
ned i løbet af pilotprojekt perioden, og at de efter behov kunne 
kontakte JD.

Børn og Sorg
Modulet ”Børn og Sorg” omhandlede ”sorgens kultur og kulturen i 
sorgen” som er en gennemgang af ”den historiske kulturelt betin-
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gede sorg og de kompetencer, der udvikles af erfaring”. JD viste, 
hvorledes institutioner og befolkningen i Danmark har forholdt sig 
til døden fra slutningen af 1800-tallet til i dag. Hans pointe var, at 
man i dagens Danmark forholder sig langt mere fjernt til døden og 
den døde - end man gjorde tidligere. Til understregelse heraf vistes 
Michael Anchers billede ”Den druknede”, hvor familiens nærmeste, 
børn som voksne, og øvrige medlemmer af lokalsamfundet står 
samlet om den døde i den dødes eget hjem. Som kontrast hertil 
nævnte JD i samme åndedrag et eksempel fra nutiden med børn, 
der var blevet nægtet adgang til at se deres døde forælder på ho-
spitalet samt et andet eksempel, hvor personalet på hospitalet ikke 
havde været tilstrækkeligt opmærksomme på, at barnet gerne ville 
være til stede ved forælderens død.

JD gav endvidere eksempler fra sin egen familie på, hvor forskel-
ligt individer kan være opdraget til at gå ind i sorgens følelser og 
sprogets betydning her. En væsentlig pointe her var det smerte-
fulde i, at barnet bliver mødt med tavshed i en situation, hvor det er 
åbenlyst, at der er følelser af sorg til stede. 

Modulet rummede endvidere faktuelle oplysninger vedrørende, 
hvor mange børn der mister og viden om, hvorledes børns alder 
har betydning for deres modenhed og forståelse af døden og ta-
bet.

Temaet: ”sorggruppelederens rolle som den der berører og bliver 
berørt i samtalerne med børnene” var også en del af modulet. Her 
blev det fremhævet som væsentligt, at sorggruppelederen formår 
at se børnenes behov og ikke kommer til at sygeliggøre sorgen. 
Sorggruppelederen skal turde give børnene rum til at tale om og 
arbejde med deres følelser. En nøgle hertil er, ifølge JD tanken 
om, at det ikke er muligt at gøre et barn mere ked af det, end det 
er i forvejen - og - at det at tale om sorgen kan være forløsende 
for barnet. JD sagde: ”tale er guld”. Det blev berørt, at en af bar-
riererne for at tale om sorgen er en kulturelt betinget opdragelse til 
at tie, hvilket i JD´s tolkning har medført et manglende sprog for at 
italesætte sorgens følelser i vores kulturkreds.

Til sidst i modulet blev der vist filmklip fra dvd´en: ”Sorgens Ansigt”, 
hvor JD har gruppesamtaler med børn i sorg. Klippene omhand-
lede blandt andet børns fortællinger om følelsen af svigt, når mor 
er død og far får en ny kæreste ikke så længe efter; at blive mobbet 
på grund af sin fars død og ryge i slagsmål; og om, at sorgen kan 
tage længere tid end omgivelserne forventer, og at det kan give 
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en følelse af at være alene, når omgivelserne ikke forstår, at sorg 
tager tid. 

Klippene viste, hvordan JD taler med børnene i gruppen (en ad 
gangen) og, hvordan JD´s rolle som undersøgende, anerkendende 
og nysgerrig samtalepartner fremmede, at børnene kom i centrum 
for samtalerne. Dette aspekt blev uddybet i undervisningens næste 
modul, nemlig ”Den svære Samtale”.

Den svære Samtale
JD indledte dette modul med at sige: ”Sorg er ikke en sygdom – det 
er en uundgåelig del af tilværelsen. Alle kan lære at tale med børn 
i sorg – man skal blot turde tage der første skridt. ”JD refererede 
til den sorg, der ikke har udviklet sig til at være behandlings- eller 
terapeutisk krævende. 

I modulet gennemgik JD en række aspekter, som den voksne skal 
være opmærksom på i samtaler med børn i sorg. Alle aspekter 
blev gennemgået med eksempler fra JD´s mangeårige arbejde 
med børn og sorg. Som udgangspunkt for samtalen fik sorggrup-
pelederne at vide, at de skal forholde sig åbent og nysgerrigt til 
barnets historie, tanker og følelser. Indtage et uvidende perspektiv 
for på den måde at nå ind til, hvordan det enkelte barn oplever sin 
situation. Udgangspositionen for samtalen blev sammenlignet med 
Peter Plys´ måde at bevæge sig ud i verden på: ”at være tom i 
hovedet og bevæge sig ud i skoven uden mål - og så se, hvad der 
findes der”. 

Derudover blev anerkendelsen af barnets erfaringer fremlagt som 
vigtigt, ligesom det at koble sig til barnets sprog – bruge barnet 
egne ord og gentage barnets udsagn - blev sat i fokus.

Igen blev der vist klip fra dvd´en ”Sorgens Ansigt” - og den demon-
strerede JD´s måde at samtale med børnene på. Her fik deltagerne 
et indtryk af ”samtalens rytmik”, der handler om pauser, så barnet 
kan tænke; lethed i samtalen, så den ikke bliver for tung; udvikling 
af strategier og handlemuligheder i forhold til barnets aktuelle be-
sværligheder samt måder at afslutte en samtale på.
 
Deltagerne fik ved undervisningen udleveret hæftet ”Sorgens An-
sigt – den nødvendige samtale med børn i sorg” og dvd´en ”Sor-
gens Ansigt” som hjælp til at fastholde undervisningens pointer.
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Undervisningens form

De to dages undervisning bestod først og fremmest af fortællinger 
fra JD´s mangeårige arbejde med at tale med børn enkeltvis, med 
deres familier og i gruppesammenhæng. De viste, hvorledes JD 
gennem årene har formået at skabe og fastholde kontakt til bør-
nene og deres familier.  

Det var karakteristisk for JD´s fortællinger, at de var meget detal-
jerede vedrørende de forskellige forældres sygdomsforløb og om-
stændighederne ved dødsfaldene. JD kunne stort set nævne både 
navne, fødselsdage og dødsdage på samtlige af de personer, der 
indgik i hans fortællinger. Vægten i fortællingerne var lagt på de 
efterladte børns perspektiver. De spørgsmål der prægede fortæl-
lingerne var: Hvad var det børnene havde oplevet? Hvordan følte 
de sig mødt/ behandlet af den resterende familie, af skolen, af sy-
stemet - og af deres øvrige bekendtskabskreds. Afhængigt af de 
enkelte situationer fremgik det, hvordan JD havde mødt disse børn 
og deres familier, og hvordan han havde formået at skabe kontakt 
til dem.

Som en anden væsentlig fortælling i undervisningen indgik JD´s 
egne erfaringer med tab og håndteringen heraf i hans egen fami-
lie. Disse erfaringer blev brugt til at illustrere, hvordan en families 
måde at udleve sorg på afhænger af de enkelte familiemedlem-
mers egen familiære baggrund og erfaringer. JD´s erfaring var, at 
familiemedlemmer kan have ganske forskellige måder at leve med 
sorg på.  

Da JD´s erfaringsfortællinger fyldte størstedelen af undervisningen, 
var det begrænset hvor meget deltagerne kom til orde. Det hænd-
te, at deltagerne spurgte ind til JD´s fortællinger for at få uddybet 
handlingsforløb eller for at spørge ind til JD´s overvejelser vedrø-
rende valg af bestemte handlinger relateret til enkelte situationer. 
Deltagernes egne erfaringer med at miste, og deres tanker om de 
fortællinger de modtog, fyldte ganske lidt og kom overvejende frem 
i undervisningen på deltagernes eget initiativ. 

Der blev holdt få pauser i løbet af de to dage. Der kunne gå mel-
lem to og to og en halv time mellem pauserne i undervisningen. På 
opfølgende spørgsmål fra AD´ s side om, hvad grunden var til de 
få pauser, refererede JD en af deltagerne fra en af sine børnegrup-
per, der havde sagt: ”Det er ligesom om, at der forsvinder noget ud 
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af rummet, når døren går op, og der skal holdes pause”. I under-
visningens få pauser talte deltagerne især med hinanden om deres 
erfaringer med selv at tale med børn i sorg og med at miste. 

Fremvisningen af dvd´en: ”Sorgens ansigt” blev brugt som demon-
stration af ”best - practise” og var det element i undervisningen, 
der affødte flest reaktioner. En af deltagerne sagde: ”Det ser så let 
ud, når du gør det – gud ved om jeg selv ville kunne finde ud af det, 
hvis det var mig, der sad i situationen?” En anden sagde, henvendt 
til JD: ”Sikke en ro du udstråler!”. 

Karakteristik af undervisningen i relation til aktuel 
læringsteori

Læringsteori er både et historisk og nutidigt rummeligt begreb. Man 
kan ikke tale om, at der eksisterer én aktuel læringsteori alene, 
men man kan tale om, at der findes forskellige læringsteorier, der 
vægter forskellige aspekter ved læring. Aspekterne der vægtes af-
hænger af hvilket menneskesyn man har, hvad der skal læres - og 
om der er tale om børn eller voksnes læring. 

Aktuel læringsteori kan placeres på en akse, hvor tre elementer er 
til stede i større eller mindre grad. Det drejer sig om: 

1. Strukturelle forudsætninger for læring - her tænkes, at man 
ikke kan lære nogen noget, men at man kan tilrettelægge den 
optimale læringssituation, der faciliterer en tilsigtet læring 

2. Læring som personlig udvikling og overskridelse af egne græn-
ser – her er læring ikke udelukkende et kognitivt anliggende 
men involverer også deltagernes følelser og motivation og 

3. Læring som social, kulturel og samfundsmæssig aktivitet – læ-
ring anskues her som en social proces og fokus er på, hvor-
ledes interaktionen mellem individet og dets omgivelser bedst 
faciliterer den tilsigtede læring (Illeris 2007). 

Der har i aktuel læringsteori været et grundlæggende opgør med 
den opfattelse, at læring kan have karakter af påfyldning, fordi 
denne tanke kun muliggøres af et menneskesyn, hvor deltagere i 
undervisning ses som tomme kar, der kan fyldes op med viden. I 
aktuel læringsteori anerkender man eksistensen af individets såvel 
personlige som faglige livserfaringer, og for at sikre sammenhæng 
mellem det nye lærestof og den bagage, som deltageren har med 
i forvejen, sættes deltagernes erfaringer i centrum for undervisnin-
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gen. Den erfaringsbaserede undervisning baner vejen for et højt 
deltagerengagement og fremmer deltagerens aktive stillingtagen til 
omverdensproblemerne (Jacobsen 1998). Omverdensproblemerne 
kunne eksempelvis være de udfordringer, der opstår i arbejdet som 
sorggruppeleder. 

I aktuel læringsteori er det altså en fælles forståelse, at individer 
på samme tid er meningsbærende og meningsgenererende væse-
ner, som må inddrages for at kunne lære noget. 

Nærværende undervisning havde som bekendt de læringsmål at 
deltagerne skulle: 1) bringes til at overveje om de ville og kunne 
rumme at arbejde med børn i sorg 2) vide, hvordan man skaber en 
bæredygtig gruppekultur 3) gøres bekendte med organisatoriske 
forhold der fremmer sorggruppens arbejde og 4) lære at stille ”de 
rigtige” spørgsmål og give slip på deres egne idéer og holdninger 
til, hvad det vil sige for den enkelte at miste en nærtstående. 

Læringsmålene fordelte sig, som før nævnt, på to vidensområder 
nemlig: et faktuelt vidensniveau og et færdighedsmæssigt videns-
niveau. Deltagerne skulle altså både have konkret viden om orga-
niseringen af sorggrupper og disses bæredygtighed, ligesom de 
skulle opnå samtaletekniske færdigheder i at samtale med børn i 
en sorggruppe. Sidstnævnte forventedes at involvere en evne hos 
sorggruppelederen til at tilbageholde egne idéer og holdninger for 
dermed at holde fokus på børnene i samtalen og stille ”de rigtige” 
spørgsmål. 

For at fremme de færdighedsmæssige læringsmål vil det ifølge ak-
tuel læringsteori forudsætte: 1) at deltagerne er aktive og får mulig-
hed for at afprøve nye færdigheder i undervisningen 2) at deltagere 
får mulighed for at interagere med hinanden – og underviseren og 
3) at deltagernes såvel kognitive som følelsesmæssige reaktioner 
på undervisningens indhold kommer til udtryk i undervisningen (Il-
leris m.fl. 2005, 2007).  

Spørgsmålet som nu kan stilles er: Fremmede den observerede 
undervisnings indhold og form de fremsatte læringsmål? Svaret 
er både ja og nej afhængigt af læringsmålenes karakter. Hvad an-
går overleveringen af faktuelle oplysninger vedrørende, hvordan 
man skaber en bæredygtig gruppekultur (aldersinddelinger og 
åbne contra lukkede grupper) samt organisatoriske forhold der 
fremmer sorggruppens arbejde, må svaret være ja. Hvad angår de 
færdighedsmæssige læringsmål, må svaret overvejende være nej, 
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idet deltagerne blev minimalt involveret og ikke fik mulighed for 
at afprøve de samtaletekniske færdigheder, som det forventedes 
af dem, at de sidenhen skulle praktisere. Her tænkes såvel på de 
samtaletekniske færdigheder der er nødvendige for at tale med det 
enkelte barn i gruppen, som på evnen til at fungere som gruppele-
der og være ansvarlig for en bæredygtig gruppekultur i praksis.1

En central pointe i relation til ovenstående, er, at for at deltagerne 
kan lære at stille ”de rigtige” spørgsmål og give slip på deres egne 
idéer og holdninger til, hvad det vil sige for den enkelte at miste en 
nærtstående, så må deres egne idéer og holdninger frem i lyset. 
I undervisningssammenhæng fordrer dette, at underviser spørger 
grundigt ind til deltagernes idéer og holdninger, så deltagerne selv 
kan se på dem, undersøge dem, opdage dem og forholde sig til 
dem. I senere praksis vil denne form for inddragelse øge sandsyn-
ligheden for, at deltagerne er opmærksomme på, hvornår deres 
egne opfattelser risikerer at spærre vejen for udsynet til, hvad bør-
nene er optagede af. 

Det skal siges, at to dage i forvejen er en begrænset tid til opdagel-
se af holdninger og idéer på området, hvilket kun gør inddragelse 
af deltagere i undervisningen endnu mere væsentlig. Samtidigt er 
holdninger og idéer ikke statiske - men under konstant forvandling 
og udvikling - hvorfor løbende supervision af sorggruppelederne er 
nødvendig. Herom senere i rapporten. 

Hvad angår læringsmålet om, at deltagerne skulle bringes til at 
overveje, om de ville og kunne rumme at arbejde med børn i sorg 
spurgtes JD efterfølgende om, hvorledes han i undervisningen 
eksplicit havde sikret sig dette. JD´s forklaringer herpå viste, at 
dette læringsmål søgtes opnået implicit i undervisningen, og at de 
fortællinger, der fyldte det meste af undervisningen, havde haft en 
særlig funktion her. Hvad der udefra kunne betragtes som læring 
gennem observation af ”best-practise” formidlet gennem fortællin-
ger, viste sig at have en konkurrerende - om end en endnu vig-
tigere betydning – nemlig: at finde ud af, om deltagerne kunne 
udholde den sorg og smerte, som blev foldet ud i fortællingerne.

1 De samtaletekniske færdigheder der her refereres til, er færdigheder såsom at 
kunne: lytte aktivt, stille åbne spørgsmål, holde pauser, koble sig til børnenes 
sprog mm. Disse færdigheder er beskrevet i materialet: ”Sorgens Ansigt – den 
nødvendige samtale med børn i sorg”. 
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JD fortalte således i efterfølgende interview med AD, at de detalje-
rede fortællinger om forældres sygdomsforløb og død og børnenes 
efterfølgende reaktioner herpå, havde en visitationsfunktion. Det 
vil senere i rapporten blive taget op, hvorvidt denne tilgang var 
hensigtsmæssig, set i forhold til undervisningen som helhed.

Overordnet kan man sige, at undervisningen bibragte deltagerne 
væsentlige informationer om, hvorledes en sorggruppe kan orga-
niseres og fungere i praksis. Samtidigt syntes undervisningen at 
afspejle den generelle pædagogiske udfordring - kaldet ”transfer-
problemet” - at det er svært at anvende eller komme i tanke om det 
man har lært i en undervisning, hvor man ikke har fået afprøvet 
det, man skulle lære (Illeris 2007). 

I en lang række læringssituationer ses det således, at undervisere 
med stor ekspertviden - erhvervet gennem mange års træning - 
forsøger at overføre denne viden gennem fortællinger og demon-
strationer til personer, som ikke har ekspertens erfaringsmæssige 
forudsætninger for at føre ekspertens færdigheder ud i livet. Situa-
tionen ville til en vis grad kunne sammenlignes med, at en koncert-
pianist spillede de smukkeste satser foran et publikum, som nok 
ville blive berørt og inspireret, men som ville have ganske svært 
ved at gøre koncertpianisten kunsten efter. 

Eksperten kan med andre ord ikke nødvendigvis gøre rede for sin 
kropsliggjorte færdighed overfor begynderen, hvis behov det er at 
få et nærmere kendskab til de grundelementer, der er væsentlige 
for at kunne mestre den pågældende færdighed (Dreyfus 1999). 
Når det gælder tilegnelse af færdigheder er et andet argument for 
at variere undervisningen, at man herved tager hensyn til, at men-
nesker lærer forskelligt. Hvert menneske har sin foretrukne måde 
at lære på; sin læringsstil (Andersen 2001).

I det følgende vil undervisningen blive belyst ud fra interview med 
deltagerne.
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Interview

Der blev interviewet i alt 21 ud af de 32 deltagere, der deltog i 
undervisningen. Alle 13 deltagende skoler var repræsenteret i 
interviewene. Ud af de 21, der blev interviewet, var der, udover 
sorggruppeledere med direkte tilknytning til skolesammenhæng, 
en sorggruppeleder fra en efterskole og tre sorggruppeledere med 
sorggrupper i foreningsregi på frivillig basis. I undervisningen del-
tog desuden to psykoterapeuter med sorggrupper i privat regi, men 
de blev ikke interviewet, da deres baggrund og virke lå for langt fra 
pilotprojektets formål. 

I det følgende vil de interviewede blive beskrevet med hensyn til 
deres personlige og faglige erfaringer og motivation for arbejdet 
med sorggrupper. Dernæst beskrives de interviewedes reaktioner 
og beskrevne udbytte af undervisningen samt deres opfattelser af, 
hvordan undervisningen kan forbedres. I et af rapportens senere 
afsnit, nemlig: ”observation af supervision” beskrives de udfordrin-
ger, som sorggruppelederne fremlagde i interviewene, relateret til: 
deres egen rolle, dynamikken i grupperne og relationerne til en-
kelte børn. 

Status på sorggrupperne, som også indgik i interviewguiden, bliver 
beskrevet i afsnittet: ”organisering af sorggrupper på skoler” sam-
men med de interviewedes refleksioner over hvilke organisatoriske 
faktorer, der henholdsvis fremmede og hæmmede processen ved 
opstarten af sorggrupperne.

Sorggruppeledernes motivation

I det følgende vil sorggruppeledernes såvel personlige som fag-
lige erfaringer fremgå, samt hvilken betydning disse erfaringer har 
for sorggruppeledernes motivation for - og holdninger til - arbejdet 
som sorggruppeledere. Grunden til, at sorggruppeledernes motiva-
tion for arbejdet med børn i sorg er blevet undersøgt, er nødven-
digheden af at være systematisk opmærksom på, hvilke opfattelser 
og eventuelle ”sandheder”, der bevæger sig i feltet. Det er således 
vigtigt at få undersøgt på forhånd, om den enkelte kan skelne mel-
lem egne behov og erfaringer og børnenes. Hvis denne adskillelse 
ikke opretholdes, er der risiko for, at ”pseudoforståelser” nemt op-
står i forløbet. ”Pseudoforståelser” vil sige, at sorggruppelederen 
opretholder en idé om, at fordi jeg har været ude for noget, der 
ligner det, du har erfaret, så ved jeg, hvordan du har det – og hvad 



39

du har brug for.

For at kunne bevare åbenheden og nysgerrigheden for, hvordan 
netop det barn, sorggruppelederen sidder overfor, har erfaret sin 
historie, må vedkommende have erkendt eksistensen af egne erfa-
ringer og betydninger heraf for sit eget liv - forud for mødet. 

Som det vil fremgå af rapportens senere anbefalinger, bør visitatio-
nen af sorggruppeledere systematiseres i fremtiden, så man ikke 
alene vurderer sorggruppeledernes parathed til arbejdet med børn 
i sorg i undervisningen, men også ved forudgående interview. 

Den personlige motivation
13 af de 21 interviewede havde selv lidt et eller flere alvorlige tab. 
Fire af de tretten havde selv mistet et barn enten pludseligt på 
grund af trafikuheld eller efter sygdom af kortere eller længere va-
righed. Andre fem havde mistet en eller begge forældre eller en an-
den stærk tilknytning som barn/ ung, mens to havde mistet klasse-
kammerater i skolen/ gymnasiet på grund af sygdom og selvmord. 
En af disse havde desuden været tæt på en veninde i skolen, som 
mistede sin mor. En tolvte havde som voksen mistet fire stærke 
tilknytninger inden for en kort periode, mens en trettende havde 
mistet sin ægtefælle pludseligt ved død. Udover de 13, der havde 
mistet ved død, havde en sorggruppeleder levet i en længere pe-
riode med et barn, der var livstruende sygt, men overlevede.  

De personlige erfaringer
Den mest afgørende motivation for at hjælpe børn i sorg, afledt af 
sorggruppeledernes personlige erfaringer med at miste, var ønsket 
om, at ingen børn i sorg skal mødes med tavshed. 

Tavsheden
Sorggruppelederne havde selv oplevet det som et svigt, at omgivel-
serne havde forsøgt at lade som ingenting og undgået at tale med 
dem, da de havde mest brug for det. ”Det værste ved at komme i 
skole efter dødsfaldet var at blive mødt med den dér med en mur 
af tavshed” (I10). En sorggruppeleder husker, at læreren i hendes 
skole havde insisteret på, at der skulle laves matematik inden be-
gravelsen af en klassekammerat. ”Altså det kan jeg tydelig huske 
– at det skulle vi bare, ikk. Og hvor jeg så ender med at slå en bog 
i hovedet på læreren og så løbe min vej. Jeg var virkelig frustreret 
(I20). Inspektøren på samme skole havde i en tale til alle eleverne 
sagt: ”Husk nu, at life must go on!” - og det havde virkelig sat sig 
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fast i hovedet på sorggruppelederen, for hvem arbejdet med børn 
og sorg efterfølgende, var blevet: ”en mærkesag” som voksen. 

De sorggruppeledere, der selv har mistet et barn, har erfaret vigtig-
heden af, at der blev taget hånd om deres andre børn - deres døde 
barns søskende – ved at de blev mødt med åbenhed og forståelse 
i skolen. Eksempelvis anså de det for vigtigt, at skolen tog sig af at 
informere de andre børn og deres forældre om, hvad der var sket, 
så deres efterlevende barn ikke skulle møde op i skolen, uden at 
nogen vidste noget. ”Da mit andet barn kom i skole efter dødsfaldet 
og sommerferien, havde klasselæreren ikke fortalt de andre, hvad 
der var sket, og så stod han der alene med, at hans bror var blevet 
kørt ihjel” (I17). 

Hjælp til de efterlevende børn
Et andet væsentligt aspekt for de sorggruppeledere, der selv hav-
de mistet børn, var nødvendigheden af tilgængelige tilbud til deres 
efterlevende børn. ”Vi kaldte og kaldte og ingen stillede op. Jeg 
fik også en klar fornemmelse af på et tidspunkt, at vores andre 
børn havde brug for at tale med nogle andre end os – det hele var 
for svært - og vi havde ikke overskud til at fare byen rundt for at 
finde et tilbud” (I1). Erfaringen havde vist dem, at det kræver både 
overskud og uddannelse at kæmpe sig igennem systemet for at få 
hjælp - både til dem selv og til deres børn. ”Og hvad så med dem, 
der ikke kan dansk og ikke kender systemet i forvejen?” (I18).

Som dilemma nævntes også: på den ene side ikke at barrikadere 
sin egen sorg som voksen og samtidig heller ikke være så meget 
i den, at de efterlevende børn skal tage så meget hensyn, at de 
kommer til at holde deres egen sorg tilbage. ”Men der var bare 
tidspunkter, hvor det var så svært, at jeg tænkte: bare der er nogle 
omkring dem, som de har tillid til, som de kan snakke med om de 
her ting” (I19). 

Holdninger afledt af personlige erfaringer
Sorggruppelederne betragter skolen som et centralt sted for en 
indsats for børn i sorg, fordi det er her børnene færdes i største-
delen af deres vågne tid. De mener, at indsatsen i skolen generelt 
bør involvere en større viden om, hvordan man møder børn i sorg 
i hverdagen og tilbud om grupper, hvor børn kan møde ligesindede 
og voksne, de har tillid til.
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Den generelle indsats kunne efter deres mening både styrkes på 
kort og på langt sigt - først og fremmest ved hjælp af en generel 
øget forståelse i skolen for sorgens grundlæggende mekanismer. 
Eksempelvis nævnes i interviewene, at der sjældent er så stor for-
ståelse i skoler for, at sorg er noget, der tager tid og kan blive akti-
veret, selv mange år efter et dødsfald. En sorggruppeleder havde 
en veninde i sin klasse som barn, der havde mistet sin mor som 
to-årig. Hun kunne godt blive ked af det, når der var børnefødsels-
dage i tredje - fjerde klasse, fordi de mindede hende om, at hendes 
mor var død. ”Det kunne godt være svært for de andre at forstå, for 
hun havde jo aldrig kendt sin mor” (I11).

Flere sorggruppeledere mente endvidere, at de kunne bruge deres 
personlige erfaringer i mødet med børnene, fordi de - givet deres 
erfaringer: ”ikke behøver at gå igennem så mange tanker og over-
vejelser, før vi fatter empati for den, vi taler med” (I4). Ydermere 
talte flere om at have erhvervet en robusthed på baggrund af deres 
erfaringer som gør, at de godt kan rumme at sidde sammen med 
nogen, der har det rigtig svært, uden selv at gå til grunde af det.

En anden pointe fra en, der selv havde mistet som barn, var, at det 
godt kan være nødvendigt, at hjælpe barnet til at komme i gang 
med at snakke om det, der er sket: ”Altså, man ved det ikke altid 
selv i den alder, at det er så vigtigt at få talt om tingene, og at det 
kan være rart at få det gjort - og at der kan ligge en bearbejdelse 
i at få sagt det højt… også selvom man ikke lige går i en bestemt 
form for terapi” (I5).

I det følgende vil sorggruppeledernes faglige motivation for arbej-
det med børn i sorg blive fremlagt.

Den faglige motivation

De fleste sorggruppeledere havde mødt børn i sorg via deres dag-
lige arbejdsliv i skolen: som sorggruppeledere, som lærere eller 
klasselærere og for nogles vedkommende som AKT lærere2. De 
ved, at opmærksomhed over for børn i sorg er vigtig, fordi de har

2 AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel. En AKT lærer er en lærer, der under-
viser eller fungerer som støtte i klasser, hvor der er børn med vanskeligheder 
med hensyn til aktivitet, kommunikation og tilpasning (Psykologisk Pædago-
gisk Ordbog).
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set behovet for en indsats, og fordi de oplever og hører om, børne-
nes positive udbytte af at deltage i en sorggruppe. Især børnenes 
tilkendegivelser af, hvordan sorggruppen gør en forskel i deres liv, 
motiverer sorggruppelederne for en fortsat indsats.

Viden om børnenes trivsel
Fælles for sorggruppelederne er, at de alle har en faglig interesse 
for psykologi og for børns trivsel samt opfattelsen af, at børns triv-
sel og læring ikke kan skilles ad. Dertil kommer, at flere af dem 
har erfaringer for at blive opsøgt - enten formelt eller spontant - af 
både kollegaer og børn, når der har været trivselsproblemer. ”Som 
klasselærer har jeg masser af erfaring med elever og deres familier 
– jeg har været i hjemmene og har talt med familier, også hvor der 
har været problemer - og jeg synes, at jeg er god til det” (I4). 

Særligt AKT lærerne har viden om børnenes trivsel, fordi de som 
led i deres AKT arbejde, har afsat tid til at tale med - og tage vare 
på - børn, som står i udsatte situationer. Samtalerne med disse 
børn, viser lærerne, børnenes behov for at tale med nogen. En af 
de interviewede siger: ”Lærerne har alt for mange ting at holde styr 
på i det daglige, så de kan meget nemt overse - hvor forfærdeligt 
sådan et barn kan have det” (I19). Og som teenager i en klasse er 
det ikke nødvendigvis nemt at sige: ”Jeg kan ikke i dag, fordi jeg 
er rigtig ked af det, fordi jeg har tænkt på min lillebror hele natten” 
(I21).

Sorggruppelederne vurderer samlet at risikoen for, at børn sidder 
i en klasse og bliver følelsesmæssigt overset, er reel, og det moti-
verer dem for at gå ind i arbejdet med sorggrupper. Det samme gør 
deres viden om, at børnene ikke altid kan hente den støtte, de har 
brug for i det daglige, fordi resten af familien også er i sorg.

Sorggruppen som supplement til familien
Når en forælder i familien dør, giver flere børn udtryk for, at de læg-
ger låg på følelserne derhjemme, fordi de er bange for at gøre den 
efterlevende mor eller far ked af det. Selv om sorggruppelederne 
ser, at familier er forskellige, og at nogle er mere åbne om følelser 
end andre, så synes det fælles for alle, at de voksnes egen store 
sorg, påvirker deres overskud til at gennemskue, hvad barnet går 
og tænker på og eventuelt holder tilbage. Denne situation i fami-
lien henleder sorggruppeledernes opmærksomhed på skolen som 
et godt sted for afholdelse af sorggrupper. Fordi barnet her kan få 
mulighed for at tale om, hvad der ligger ham/ hende på sinde, uden 
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at skulle tage hensyn til, hvad det gør ved dem, der hører det.

Sorggruppelederne har også kunne observere børnenes adfærd, 
når de har mistet, og har lagt mærke til børnenes behov nogen at 
tale med. ”En femteklasses dreng, hvis far døde pludseligt, krav-
lede rundt i gardinerne inden fjorten dage – så blev moren døds-
syg, og det gik ham fuldstændigt skævt - fordi ingen kunne rumme 
ham – og dengang talte man ikke om sorg” (I1). Andre har kunnet 
mærke børnenes øgede behov for omsorg og nærhed i tabssitua-
tioner. At de har villet sidde på skødet hele tiden og snakke meget. 
”De har brug for nærhed med et voksent menneske og brug for at 
snakke, og da kan netværket derhjemme nogle gange selv være så 
belastet, at de ikke altid kan” (I1).

En af sorggruppelederne, der ved siden af at være lærer, også har 
en deltids psykoterapeutisk praksis, fortæller, at hun i sin praksis 
ser flere unge - og voksne mennesker - med en klippefast tro på, at 
hvis der var nogle, der havde talt med dem, dengang de var børn, 
så ville nogle ting i deres voksenliv have været lettere. ”De fortæl-
ler mig, at hvis de havde fået hjælp som børn, ville de have haft 
større tillid til, at andre vil dem det godt. De ville have nemmere 
ved at knytte sig til andre, have et højere selvværd og en bedre 
evne til at mærke deres egne behov - og ikke altid tage ansvar for 
alting” (I7).

Børnenes forvandling
Det har styrket sorggruppeledernes faglige motivation for arbejdet 
at kunne iagttage børnenes forvandling, efter at arbejdet med sorg-
gruppen er gået i gang. ”Dét, at de får hinanden. En af pigerne hun 
blomstrer simpelthen – hun havde aldrig talt om sin fars selvmord 
med nogen før, og var på medicin da hun startede” (I13). Nogle 
børn kommer flere gange i løbet af ugen og spørger, hvornår det 
nu er, at sorggruppen skal mødes igen. Sorggruppelederne ser, at 
de glæder sig. 

Forvandlingen af børnene gør indtryk. Det kunne også være en af 
de seje 16-årige drenge, som synes hård og utilnærmelig i starten, 
og som så bløder op med tiden - hvor man pludselig kan se hans 
glæde, når han får noget, han kan bruge: ”altså at kunne se glæ-
den og tilpasheden i hans ansigt, når han får noget han kan bruge 
– han bliver mere rund, når han får noget han har brug for – det er 
det, der virker” (I5).



44

Det er også motiverende, når børnene melder ud, at de bedre kan 
koncentrere sig om deres skolearbejde, at de ikke bliver drillet så 
meget af deres venner mere, efter at de er startet i sorggruppen - 
og at de også selv bliver mindre irriterede. Børnene fortæller også, 
at det er godt for dem at høre, at andre kan have lignende tanker 
og følelser som de selv, ligesom det kan være interessant for dem 
at høre, at det ikke altid er dem, der har det værst. En sorggrup-
peleder vurderer, at sorggruppen også er vigtig for børnene, fordi 
de her kan få lov til at fortælle deres historie igen og igen, hvilket 
børnene i klasserne ikke altid forstår, at de har behov for. Det gør 
de børn derimod, som selv har mistet - ”de kender behovet for at 
fortælle sin historie og kan forstå den andens trang til gentagelser” 
(I6).

Sorggruppelederen fortæller om en oplevelse, hun har med nogle 
af de store piger, ”som er gode til at fortælle” (I6). Pigerne siger, 
at når man går i en sorggruppe, så er det som om, at sorgen kom-
mer på en hylde fra at have været noget stort, der har fyldt rigtig 
meget - og hvor de har været meget optagede af sig selv – til at 
blive noget, der kan sættes ind en kasse, hvor de kan måle sig med 
andre og ikke føler sig så alene. En af pigerne siger: ”Jeg ved ikke, 
hvordan jeg skulle have klaret mig uden den her sorggruppe” (I6).

Det at tale om tabet i sorggruppen har givet nogle af de enkelte 
børn i sorggruppen en ro, som har givet dem mere lyst til at tale 
med deres klassekammerater, i stedet for bare at sidde og være 
kede af det over, der ikke er nogen, der spørger dem, hvordan det 
går - og om de savner deres afdøde forælder. Med sorggruppen 
ved børnene, at der vil være nogen der spørger dem hver fjortende 
dag. ”Så man kan sige, at man parkerer problemstillingerne et sted 
- og så kan børnene bedre fungere i nogle andre sammenhænge” 
(I21).

Når børnene fortæller disse ting, bliver sorggruppelederne bekræf-
tet i, at sorggruppen er en vigtig indsats, og det motiverer dem 
fagligt til at gå videre med arbejdet. Dertil kommer, at sorggrup-
pelederne møder flere lærere, der fortæller, at de godt kan mærke, 
at barnet har fået det bedre efter at være startet i sorggruppen. 
Barnet kan være blevet mere roligt eller mere udadvendt og enga-
geret i omgivelserne. Sorggruppelederne deler også opfattelsen 
af sammenhængen mellem trivsel og faglighed. ”Der er dem, der 
sidder og kigger ud af vinduet i stedet for at lave arbejde, lave ma-
tematikstykkerne og danskopgaverne, ikke. Man kan jo ikke være i 
sorg samtidigt med, at man er i faglig udvikling” (I1).
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Sorggruppelederne ser også skolen som et oplagt sted for sorg-
grupper, idet børnene får mulighed for at tale med nogle kendte 
mennesker - nogle som er omkring dem til hverdag - og som de 
også ville kunne kontakte mellem møderne, hvis de skulle få brug 
for det. Sorggruppelederne opfatter også, at det er nemt for dem 
selv, fordi de nemt kan få fat i barnets lærere, hvis det er nødven-
digt, ligesom barnets lærere kan få fat i sorggruppelederne.

En sidste væsentlig pointe for sorggruppelederne er, at det ikke 
kun er eleverne, som er bekendte med personalet på skolen; det 
gælder også forældrene. Især i udsatte områder, hvor sorggruppe-
lederne ser mange enlige forældre uden så meget netværk og med 
lidt overskud til at opsøge hjælpetilbud på egen hånd, synes sko-
len at være et godt sted for en sorggruppe. Særligt når forældrene 
ikke nødvendigvis har tradition for at opsøge hjælp og ydermere 
er trætte af at skulle fortælle deres historie igen og igen. I disse 
tilfælde vurderer sorggruppelederne, at det er godt for kontakten 
til disse forældre at skolen, dels har kendskab til deres situation 
i forvejen, dels har etableret et fortroligt forhold med forælderen 
på forhånd.  ”Det er nemmere at overskue, når det er nogen, man 
kender i forvejen, hvis man selv er... virkelig er helt nede i kulkæl-
deren, ikke” (I17).

Sorggruppelederne anser det altså for nødvendigt med en stør-
re indsats for børn i sorg i skoler – også fordi de i faglige sam-
menhænge har været vidner til situationer, som kunne have været 
håndteret bedre. Det kunne, udover de allerede nævnte situationer, 
være situationer, hvor en vikar er blevet sat til at fortælle en klasse 
om en forælders dødsfald eller en situation, hvor en skoleleder har 
nægtet at flage på halv for en elevs døde far - på trods af elevens 
opfordring - fordi han mente, at det ikke var skolens ansvar.
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Undervisningen

I det følgende vil sorggruppeledernes umiddelbare reaktioner på 
undervisningen blive fremlagt, ligesom det vil blive beskrevet, hvil-
ke elementer i undervisningen sorggruppelederne opfattede som 
særligt brugbare - og hvad de mente kunne forbedres. 

Reaktioner på undervisningen

Det var karakteristisk ved interviewene, at de adspurgtes umid-
delbare reaktioner på undervisningen først og fremmest indeholdt 
kommentarer til JD som underviser og inspirator. Dertil kom kom-
mentarer om, at stemningen i undervisningen var rar – og - at de 
fysiske rammer var gode, fordi alle kunne se alle. Desuden blev 
kurset grundlæggende opfattet som motiverende i sig selv - og 
som ”super godt at gå hjem og starte på” (I2). Sidstnævnte var 
også affødt af, at der i undervisningen havde været besøg af en 
erfaren sorggruppeleder, som havde ”fået det hele meget ned på 
jorden”.
 
JD som inspirator
De klip, som blev vist i undervisningen, havde især gjort indtryk på 
deltagerne. Det var de klip, hvor JD havde samtaler med børn i en 
sorggruppe. Deltagerne var enige om, at JD var ”fantastisk”, ”utrolig 
dygtig” og ”inspirerende” - og at det overordnet set, havde noget at 
gøre med ”hans væsen”. Hans ro. ”Den der jyske rolige måde han 
er på, hvor der bare er masser af plads, og det er nærmest uanset, 
hvad for nogle forfærdelige tanker, de har gjort sig, så er han bare 
så rolig og kan bare rumme det” (I13). Desuden så det ikke ud til, 
at JD sad og tænkte ”rasende meget” over, hvad han skulle spørge 
børnene om: ”Det kommer simpelthen, som det falder i samtalen - 
han lader samtalen flyde – han er i samtalerne” (I15).

Det gjorde også indtryk på deltagerne, at JD ikke stillede sig op 
som eksperten over for børnene – men i stedet stillede sig åbent 
overfor deres verden og de svar, som var relevante for dem. JD 
blev opfattet som ydmyg og ikke hovmodig i samtalerne, og sorg-
gruppelederne bemærkede, at det fik børnene til at åbne sig. ”Det 
er jo den der fantastiske måde, han henvender sig til børnene på, 
ikk. Altså, han er jo så god til lige at få dem med - han er så god 
til at få dem til at åbne sig, han har... en utrolig empati over lige 
for det enkelte barn, synes jeg. Han er nok lidt af en guru (griner)” 
(I4). 
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Flere mente, at JD´s indlevelsesevne også kom til udtryk i de hi-
storier, han fortalte. ”JD er så dygtig til det, at man jo næsten er på 
grådens rand, når han fortæller sine historier” (I2). 

En enkelt af sorggruppelederne følte sig nok inspireret, men mente 
ikke, at der havde været tale om egentlig undervisning: ”For det var 
jo mest JD, der talte” (I16).

Samtaleteknikker
Klippene, hvor JD havde samtaler med børnene, gjorde deltagerne 
opmærksomme på en række samtalemæssige aspekter, som de 
fortalte, at de efterfølgende havde haft i bevidstheden. Det drejede 
især om at holde pauser, at lytte - ikke at afbryde børnene - og 
kunne holde til, at der en gang imellem bliver ”lidt stilhed” - og se 
denne stilhed som en tid, ”hvor der sker en masse inden i børne-
nes hjerner” (I19). Det betød også at være opmærksom på ikke al-
tid at give børnene stikord, fordi der tit kommer noget nyt frem ved 
at holde pause og lade ordene komme fra børnene selv. Klippene 
hjalp altså sorggruppelederne, ifølge dem selv, til at være virkelig 
opmærksomme på at give sig tid til at lytte til børnene ved at give 
dem rum for ro og fordybelse. ”Vi har brug for pauserne. Det kan 
være der tingene sker” (I9). 

Desuden gjorde det indtryk, at JD kunne huske en masse detaljer 
fra børnenes historier, som han brugte i samtalerne til at ”holde 
fast” i den han talte med, mens han på samme tid fastholdt resten 
af gruppen i en respekt for den, der ”var på”. Sorggruppelederne 
havde også observeret en anden måde at ”holde fast” i samtalen 
på. Det drejede sig om at bruge ”jeg tænker – redskabet”. Et ”red-
skab” som eksempelvis går ud på at sige: ”Jeg tænker, at det må 
være svært, at xx” og så lade det op til barnet at vurdere, om det 
er sådan, det forholder sig. I stedet for at sige: ”Kunne du ikke tage 
og xx”. ”Jeg tænker-redskabet” blev også brugt som et alternativ til 
at sige: ”Jeg forstår”, fordi det blev opfattet som mere afprøvende 
og åbnende for barnets perspektiver. 

Med hensyn til sætningen: ”Det kan jeg godt forstå”, ville sorg-
gruppelederne være mere tilbageholdende med denne udtalelse 
for fremtiden - ud fra den argumentation, at sætningen lukker for 
samtalen i stedet for at åbne den. JD havde således fortalt i under-
visningen, at børn gennem årene har sagt til ham, at: ”jeg forstår” 
er letkøbte ord for en voksen at komme med, når han eller hun ikke 
”havde gået i deres sko”. 
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For at bevare energien i samtalen havde sorggruppelederne lagt 
mærke til, at det at tale om de positive ting ved den afdøde for-
ælder: mindes ham/ hende og gode oplevelser, som barnet har 
haft med vedkommende, var både meningsfuldt for barnet - og en 
måde, hvorpå det kunne forhindres, at samtalen ender i ”et mørkt 
hul”.

Endelig nævnte flere, at de var blevet mere modige af at observere 
JD samtale med børnene, fordi de ikke længere var så bange for, 
at børnene skulle komme til at græde i samtalerne. ”Jeg er ikke 
længere så bange for at stille spørgsmål, der kan få børnene til at 
græde” (I20). Dette var et resultat af, at JD havde fortalt sorggrup-
pelederne, at børnene ikke kan blive mere kede af det, end de er i 
forvejen. Sorggruppelederne kunne også indledningsvist være be-
kymrede for, at børnene skulle være afvisende overfor dem, når de 
begyndte at stille mere modige spørgsmål. Så det at være modig 
blev udbredt til også at turde spørge og turde få et nej. I relation 
hertil reflekteredes i interviewene over ikke at tage afvisninger per-
sonligt, men snarere at se barnets afvisning som en manglende 
parathed/ villighed til at tale om sorgen ”lige nu”.

Samtaletemaer
I JD´s samtaler med børnene havde sorggruppelederne også ob-
serveret en række temaer, som de var optagede af i mødet med 
børnene. I det følgende vil disse temaer blive fremlagt.

Barnets relation til den efterlevende forælder
Sorggruppelederne havde observeret, at JD i klippene anerkendte 
den efterlevende forælder, og forsøgte at hjælpe børnene til en 
bedre forståelse for forælderens handlinger og således ikke døm-
me vedkommende. Et tema her var, at der er forskellige måder at 
udleve sorg på, og at sorg kan komme frem på andre måder, end 
eksempelvis ved at sidde og snakke og græde. Der var i klippene 
et eksempel med en far, der fandt en ny kæreste hurtigere, end 
barnet tilsyneladende var parat til. Her talte JD med barnet om, at 
dette kunne være en måde for faren at tackle sin sorg på - snarere 
end at være et udtryk for, at den afdøde mor var glemt og/ eller 
manglende kærlighed til barnet. 

Sorggruppelederne så også JD tale med børnene om ”kærlighe-
dens skjold”. Det er det skjold, som kan gøre det svært for forælde-
ren at tale med barnet om døden, fordi vedkommende kan ønske 
at beskytte barnet mod døden som en realitet, ved ikke at tale om 
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den. Igen var JD´s arbejdsmetode at øge barnets forståelse for for-
ælderens mulige bevæggrunde, for på den måde at mildne barnets 
følelse af ensomhed og isolation.

Sorggruppelederne havde yderligere hæftet sig ved følgende tre 
temaer: ærlighed, sorg som proces og hjælp til børnene om at 
være åbne med, hvad der ligger dem på sinde.

Ærlighed
Med hensyn til dramatiske dødsårsager såsom mord og selvmord 
fortalte sorggruppelederne, at det havde været godt at blive gjort 
opmærksom på vigtigheden af ærlighed. Flere af dem havde erfa-
ringer for, at deres kollegaer, og dem selv inklusive, kunne være 
tilbøjelige til at konstruere historier af mildere karakter, særligt 
over for de mindre børn, i tilfælde af at nogle forældre eksempelvis 
havde begået selvmord. Sorggruppelederne gik fra undervisningen 
med den pointe, at det er væsentligt at fortælle børnene sandhe-
den, fordi man ellers risikerer, at barske oplysninger bliver givet fra 
barn til barn - eller at børnene fantaserer om, hvad der er sket ud 
fra en fornemmelse af, at de ikke har fået hele historien, hvilket kan 
være endnu mere skræmmende for dem end virkeligheden.

Sorg som proces
Flere sorggruppeledere nævnte desuden, at de havde fået en større 
forståelse for, at sorg er en proces, hvor barnets ”øgede modenhed 
øger barnets forståelse af tabets konsekvenser og betydninger”. 
Det betyder, at tabet af forælderen vedvarende bliver aktualiseret 
livet igennem – også selv om dødsfaldet ligger mange år tilbage. 
Barnet - eller det unge menneske - vil med andre ord savne sin af-
døde forælder på nye måder gennem opvæksten. Det kunne være 
ved konfirmationen eller fødselsdage. En sorggruppeleder fortalte 
om en dreng, som mistede sin far som 6-7-årig og som 12-årig 
kunne stå at se ud over det store åbne hav og tænke: ”At lige nu 
skulle min far have været her, så kunne vi have fisket sammen”. 

Åbenhed
I undervisningen blev det fremlagt som en mulighed, at også børn 
af alvorligt syge og døende forældre kan deltage i sorggruppen. 
Hvis den situation opstod, var sorggruppelederne blevet opmærk-
somme på, at de her ville have en vigtig rolle, når det gjaldt at 
hjælpe børnene til ikke at brænde inde med noget i forhold til for-
ælderen. Altså hjælpe børnene til at få sagt det til forælderen, som 
de gerne ville. Det kunne være at sige: ”Jeg elsker dig”.
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Rollen som gruppeleder
Endelig havde flere sorggruppeledere lagt mærke til, hvordan JD 
agerede i gruppen som gruppeleder - og at de børn, der ikke var i 
samtale med JD, var med ”pr. vikar”. Sorggruppelederne så, hvor-
dan JD prioriterede at tale i dybden med det enkelte barn i grup-
pen, frem for at nå hele vejen rundt og høre det enkelte barn mere 
overfladisk. Samtidig blev de opmærksomme på at få talt med bør-
nene løbende, så det ikke altid skulle være samme barn, der var 
i fokus. Pointen var, at det enkelte barn fik bearbejdet nogle ting 
ved at genkende, hvad de andre fortalte om. Denne arbejdsmetode 
skærpede de tilstedeværende børns opmærksomhed. ”Der bliver 
meget mere lydhørhed i en gruppe på den måde - de andre bliver 
mere fangede og mere optagede af at sidde sammen og tale, end 
hvis man sådan går fra den ene til den anden til den tredje.” (I5).
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Sorggruppeledernes evaluering af undervisningen

Selv om de fleste sorggruppeledere havde mødt børn i sorg via de-
res daglige arbejde i skolen, var det forskelligt, hvor meget erfaring 
de havde med at tale med disse børn.
 
De mindst erfarne sorggruppeledere anså det for en vigtig kompo-
nent i undervisningen at have fået styrket troen på at kunne gen-
nemføre samtaler med børnene i sorg - om end de godt kunne 
være usikre på, hvordan det ville være, når de først sad overfor 
dem. ”I teorien skulle jeg ikke være så bange for at gå i gang, men 
gad vide, hvordan jeg har det, når jeg først sidder der” (I14). Det, 
der havde givet dem mod på samtalerne, trods ”lidt sommerfugle i 
maven”, var JD´s udtalelse i undervisningen om: ”at kan du drage 
omsorg - så kan du også tale med børn i sorg”.

Dem, der havde mest erfaring med at tale med børn, var mindst 
usikre på at gå i gang med sorggruppen. Det drejede sig især om 
dem med AKT baggrund og med psykoterapeutiske efteruddan-
nelser - eller andre samtalekurser i bagagen. De gav til gengæld 
udtryk for at blive bekræftet i, at det, de gør i samtalerne med bør-
nene, er ”godt nok”. Flere af dem havde været på kursus med JD 
tidligere - og sagde i den forbindelse, at det var rart at få genop-
frisket viden og blive bekræftet i, at det de gør, er godt nok - men, 
at der ikke var noget ”overraskende nyt” i undervisningen. ”Jeg er 
vant til det arbejde og kender til at tale med børn, så der var ikke 
rigtig noget nyt” (I13). 

Bekræftelsen bestod i, at det er i orden at være direkte i kontakten 
med børnene og: ”kalde en skovl for en skovl – og en spade for 
en spade” og turde stå frem og eksempelvis sige: ”det må da være 
forfærdeligt” i stedet for at viske sig selv helt ud. Det blev også 
nævnt, at bekræftelsen i at ”gøre det godt nok” styrkede sorggrup-
pelederne i forhold til kollegaers reaktioner på deres sorggruppe-
arbejde, som kunne være: ”Nej, tør du det?” Og: ”Hvad nu hvis de 
græder?”. ”At deltage i undervisningen, var ligesom at få sådan et 
godkendt stempel” (I20).

Sorggruppeledernes forslag til forbedringer
Sorggruppelederne var overordnet set tilfredse med undervis-
ningen og deres informationsmæssige udbytte heraf, men havde 
også en række forslag til, hvordan undervisningen kunne forbed-
res. Det drejede sig om at få: 
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1. Fremlagt JD´s kompetencer mere konkret og refleksivt 
2. Samtaletekniske øvelser 
3. Mere erfaringsudveksling og 
4. Mulighed for at diskutere de metoder, der fremlagdes og blev 

illustreret i undervisningen.

Beskrivelse af kompetencer 
Sorggruppelederne var enige om JD´s kvaliteter: hans personlig-
hed, hans evne til at skabe tillid og kontakt - og hans naturlige 
måde at samtale med børnene på. Dette var på den ene side inspi-
rerende og på den anden side skabte det nysgerrighed for, hvad 
det var, JD konkret gjorde, og hvilke overvejelser der lå bag. ”Det 
er noget med hans væsen - han hviler så meget i sig selv - og det 
kan man jo ikke kopiere” (I14). Sorggruppelederne efterspurgte i 
interviewene, at det skulle stå mere klart frem i undervisningen, 
hvilke overvejelser JD gør sig i sin samtalepraksis. Det kunne være 
ved at sætte ord på de valg og tanker, der ligger bag bestemte be-
vægelser i samtalen samt refleksioner over, hvordan han bygger 
samtalen op. Sorggruppelederne ville gerne have større indsigt i 
det system, der ligger til grund for JD´s praksis. ”Han måtte gerne 
sætte flere ord på, hvordan han gør, og hvad han gør, for man kan 
jo ikke gå rundt og være den nye JD” (I8). 

Nogle kunne direkte tænke sig en drejebog med forslag til, hvilken 
rækkefølge man kan gå frem efter i samtalerne med børnene, fordi 
”Peter Plys – metoden” blev anset for at være for abstrakt. ”Peter 
Plys – metoden” blev i undervisningen fremlagt som: at give sig 
hen til at spørge uden at vide, hvad man leder efter - og så tro på, 
at man altid finder noget. En af de mindst erfarne sorggruppele-
dere sagde: ”Han får det jo til at lyde meget nemt. Du skal bare 
spørge – og det kan han, fordi han har tusind års erfaring og er 
rigtig, rigtig, rigtig, rigtig dygtig, men det er jo ikke så nemt i virke-
ligheden” (I1).

Samtaletekniske øvelser
Generelt ville sorggruppelederne gerne have mulighed for at afprø-
ve de samtaleteknikker, som omtaltes i undervisningen. Det dre-
jede sig især om øvelser i at stille åbne spørgsmål, holde pauser 
og at lytte - og så få feedback på det. Spørgsmål i den forbindelse 
var eksempelvis: ”Hvordan finder man det, der er mellem linjerne?” 
og ”Hvordan griber man det?”. Blandt de erfarne sorggruppele-
dere fremkom det synspunkt, at basale øvelser også kunne være 
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brugbare for dem, idet: ”Tingene går hen og bliver ubevidste med 
årene, mens bevidstheden øges, om det man gør, når man øver 
sig” (I16).

Mere erfaringsudveksling
Sorggruppelederne fremhævede det som en væsentlig værdi at 
møde de andre kursister på holdet - og kunne godt tænke sig, at de 
andres erfaringer kom mere i spil i undervisningen. Det gjaldt både 
de andres erfaringer med at tale med børn og deres erfaringer med 
selv at miste. ”Det kunne vi godt have brugt en runde på - hvad har 
du selv med i bagagen af sorgarbejde ikk, for der var jo nogen, der 
havde mistet et barn, og der var nogen, der havde mistet nogle 
andre ting” (I12). Sidstnævnte sorggruppeleder, der havde været 
på flere samtaleterapeutiske kurser, herunder kursus i samledelse 
i gruppemetode, fremhævede to grunde til sidstnævnte. 

For det første er det vigtigt at finde ud af, om deltagerne har deres 
egen sorg på plads ”for det skal man jo have - før man går ud og 
hjælper andre”. For det andet, fordi det kan være godt, når man er 
sammen to og to med børnene, at man kender hinandens even-
tuelle ”blinde pletter”. ”Hvis jeg fx har haft en ægtefælle, som har 
begået selvmord eller noget i den retning, ik’, øh så kan jeg have 
en blind plet på det område - og da kan det være godt at være op-
mærksom og kunne sige til den anden: vil du ikke lige være sød at 
tage over”.

Andre kunne ønske, at man i løbet af undervisningen blev delt op i 
mindre grupper med henblik på udveksling af personlige erfaringer 
og faglige usikkerheder. ”Der kan være nogle ting, man er usikker 
på, ikke også.....og, øh, det tør man måske ikke lige at sige i en 
gruppe på seksten” (I16).
 
Mulighed for diskussion
En bestemt sorggruppeleder, med stor samtaleerfaring, udtrykte 
bekymring på et par områder, der vedrørte faldgruber i relation til 
et par af de samtalemæssige eksempler i undervisningen. Hendes 
holdning var ikke, at eksemplerne var ”dårlige” eller ”forkerte”, men 
hun mente, at eksemplerne godt kunne diskuteres og analyseres 
nærmere. Hendes tanke var: ”at hvis man skal have noget med sig 
hjem”, så bliver man nødt til at kunne sætte sig i JD´s sted, og hvis 
det ikke er muligt: ”så vil jeg på en eller anden måde have lov til at 
sige det, når jeg er på kursus, for så at få en forklaring på, hvorfor 
han gør som han gør” (I16).
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Den første faldgrube som sorggruppelederen gerne ville have dis-
kuteret vedrørte samtale redskabet: ”Jeg tænker”, som går ud på 
at forsøge sig med en konklusion på barnets vegne for at afsøge, 
om det er sådan barnet tænker og skabe rum for, at barnet kan gå 
videre derfra. Hun var dels bekymret, at ”jeg tænker redskabet” 
skabte nogle normer hos barnet for, hvad den rigtigste måde at 
tage afsked med forælderen på var, dels at barnet ville samtykke 
med sorggruppeledernes ”jeg tænker hypotese” uanset sandheds-
værdien - af mangel på ord til at modsige den. 

Sorggruppelederen nævnte et eksempel, hvor ”jeg tænker redska-
bet” blev brugt konkluderende i relation til et bestemt handlingsfor-
løb. JD siger til et barn i gruppen: ”Hvor er din mor heldig, at hun 
har sådan en dreng, der vil være ved hende der den sidste nat, og 
det må have været dejligt, også for dig, at din mor fik sagt rigtigt 
farvel til dig, der på det tidspunkt”. Her talte sorggruppelederen i in-
terviewet om: At hvad nu hvis den dér mor faktisk ikke havde været 
i stand til at sige farvel? Hvad nu hvis det faktisk var et sår inde i 
det her barn, at moren netop ikke havde fået sagt ordentligt farvel? 
At hun bare lå og var syg og helt utilnærmelig? Sorggruppelede-
rens bekymring var, at JD ikke kunne vide, hvordan den kræftsyge 
mor virkelig havde haft det i de sidste timer, og om hun overhove-
det havde været i stand til at tage sig af det barn, der lå ved siden 
af hende. Sorggruppelederen tænkte, at der her lå et potentielt 
problem, som hun gerne ville have diskuteret.

Nu viste det sig i det her tilfælde, at det ikke havde været et pro-
blem, fordi barnet rent faktisk havde oplevet, at moren havde fået 
sagt farvel. Men sorggruppelederens tanke var, at næste gang 
man lavede en lignende konstatering - måske som sorggruppele-
der ude i skolen - så kunne barnet sige: ”min mor sagde slet ikke 
farvel” - og så ville der være åbnet for en sorg hos barnet, som ved-
kommende ikke havde haft på forhånd. Fordi der i konstateringen, 
ifølge sorggruppelederen, lå en forventning om, at ”farvellet” var 
foregået på en bestemt og ”dejlig” måde, som moren måske ikke 
havde levet op til det. ”Så er der en ny problematik, som ikke var 
der på forhånd, og hvad skulle næste skridt så være?” (I16). 

Sorggruppelederen mente endvidere, at barnet også kunne have 
samtykket med konstateringen, selv om den ikke var sand, og der-
med være endt med at sidde alene med oplevelsen af, hvordan 
afskeden med moren i virkeligheden havde været.
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Konklusionen på sorggruppelederens overvejelser var, at man må-
ske ville nå frem til, at problemet ikke var særlig stort, men at det 
ville have været et mere lærerigt og spændende kursus, hvis der 
havde været rum til at diskutere det.
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Opsummering: Motivation og undervisning 

Interviewene viste, at en stor del af sorggruppeledernes selv havde 
lidt alvorlige tab, og at det var deres primære motivation for gå ind 
i arbejdet. Andre var motiverede af deres daglige arbejde i skolen, 
hvor de havde set konsekvenserne af manglende samtaletilbud. 
Uanset motivation, udtrykte alle stor tilfredshed med pilotprojek-
tets undervisning, især med JD´s illustrationer af, hvordan samta-
ler med børn kan føres og hans omtale af forskellige temamæssige 
pointer.

Sorggruppelederne havde forskellige forudsætninger for at deltage 
i undervisningen, idet nogle havde været på samtaletekniske kur-
ser før, mens andre ikke. Mens de erfarne følte sig bekræftede i at 
gøre deres arbejde godt nok, oplevede de mindre erfarne på den 
ene side at få styrket deres tiltro til at kunne gennemføre samta-
ler med børn og på den anden side savnede de en mere konkret 
fremlæggelse af, hvad de skulle gøre, når de nåede ud til børnene. 
Også de erfarne savnede mere konkrete angivelser af, hvad der 
forventedes af dem.

Konsekvenser

•		 Da	 en	 del	 af	 dem	der	melder	 sig	 som	 sorggruppeledere	 kan	
være motiverede af egne tabsoplevelser, er det vigtigt at un-
dersøge, om de er afklarede hermed, så de ikke risikerer at 
bruge de børn de møder til at få bearbejdet deres egen sorg.  

•		 Flere	sorggruppeledere	var	 i	 tvivl	om,	hvordan	de	skulle	age-
re, når de først kom ud til børnene. Derfor kan det med for-
del beskrives mere konkret i undervisningen, hvilke teknikker 
sorggruppelederne skal kunne mestre. Desuden skal de have 
mulighed for at øve sig heri og få feedback, så de kan få kor-
rigeret og diskuteret deres måder at agere på, mens der er 
en underviser til stede. Personlig og faglig erfaringsudveksling 
i undervisningen, samt diskussion af metoder, kan desuden 
være med til at højne bevidstheden om sorggruppeledernes 
egen involvering - både følelsesmæssigt og intellektuelt.
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Observation af supervision – udfordringer i 
sorggruppen

I det følgende fremlægges de temaer, som optog supervisionens 
deltagere. Der blev afholdt i alt seks supervisioner, som varede 
hver tre timer. Supervisionen blev varetaget af JD og deltagerne 
kunne byde ind på følgende tre emner, som vil danne udgangs-
punkt for nærværende fremlæggelse: 

1. Processen (sorggruppens igangsættelse) 
2. Personsager (vedrørende enkelte børn) og 
3. Egen involvering (sorggruppelederne selv).

Den del af supervisionen, der vedrørte ”processen” (sorggruppens 
igangsættelse), uddybes i afsnittet om organisatoriske forhold. For 
nuværende er fokus rettet mod, hvorledes indholdet i supervisio-
nerne kan inspirere fremtidens undervisning.

Supervision var overvejende systemisk i sin tilgang, hvilket betød, 
at supervisor lagde vægten på at undersøge de relationer, cirku-
lære samspil og sammenhænge, der omgav de udfordringer, som 
sorggruppelederne fremlagde (Lund-Jacobsen 2001). Supervisio-
nen fungerede også som et forum for erfaringsudveksling delta-
gerne imellem.

Til supervisionerne deltog både aktive og ikke aktive sorggruppe-
ledere. Supervisionen var et tilbud for alle, og blev ikke fremlagt 
som obligatorisk ved den indledende undervisning, hvilket betød, 
at ikke alle deltog ved samtlige supervisioner. De fleste sorggrup-
peledere deltog dog i mindst to af de tilbudte tre supervisioner i 
deres område. 

Analysen af temaer fra supervisionen vil belyse spørgsmålet om, 
i hvilket omfang undervisningen imødekom de udfordringer, som 
sorggruppelederne mødte, da de gik i gang med sorggruppear-
bejdet. I de tilfælde, hvor undersøgelsens interviewdel supplerede 
supervisionstemaerne, vil dette fremgå, idet der vil være et inter-
viewnummer efter citat. Til sidst i dette afsnit: ”Observation af su-
pervision” vil de udfordringer, der fremkom ved interviewene - og 
som ligger ud over, hvad der fremkom i supervisionen, blive frem-
lagt. Målet er at få gjort klart, hvilke tiltag den forudgående under-
visning med fordel kan suppleres med. 
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Processen

De deltagere, som ikke havde fået gang i en sorggruppe, lod sig 
inspirere af dem, som var i gang. For dem, der ikke var kommet i 
gang, havde det været svært at finde frem til berørte børn, selv om 
de havde spurgt alle lærere og pædagoger på hver årgang, om de 
kendte til børn, der havde mistet. Sorggruppelederne var opmærk-
somme på, at det ikke nødvendigvis var alle lærere og pædagoger 
på skolen, som kendte til, hvilke børn der havde mistet, før de 
startede i skole. Dertil kom, at der godt kunne være tvivl om, hvor-
vidt kollegaer - af forskellige grunde - faktisk henviste børnene til 
sorggrupperne. I rapportens organisatoriske del, er denne proble-
matik nøjere behandlet - og det skal samtidig nævnes, at nogle af 
supervisionens deltagere fortalte, at de havde haft stor opbakning 
fra deres kollegaer.

En sorggruppeleder siger i et interview: ”Vi har ikke haft sorggrup-
pen oppe på pædagogisk rådsmøde endnu - der har vi også brug 
for jeres ekspertise - noget om, hvordan får vi startet bedst” (I9).

På de skoler, hvor man ikke var kommet i gang med sorggrupper, 
havde man sendt et brev med hjem om sorggruppen til berørte, 
men flere af børnenes forældre havde ikke meldt tilbage. Nogle 
af disse havde et andet modersmål end dansk, og andre meldte 
tilbage, at de ikke havde behovet. En mor vurderede eksempelvis, 
at børnene ikke havde brug for at tale om, at de havde mistet deres 
far som helt små, når nu de havde det godt - og der var kommet en 
”ny” far ind i billedet. Endelig var der også børn, som takkede nej til 
at komme i sorggruppen. En lærer refererede en dreng, som havde 
sagt: ”Hvorfor skulle jeg komme i sådan en sorggruppe - jeg har 
sgu skod nok i mit liv i forvejen, jeg behøver ikke mere skod”. En 
klasselærers vurdering af en pige var: ”at hun ønsker at have et fri-
rum, hvor hun ikke behøver at tale om, at faren begik selvmord”.

På baggrund af de positive erfaringer sorggruppelederne har med 
børn, der udtrykker stor glæde ved at komme i sorggruppen, efter-
spurgtes i supervisionen måder at komme i kontakt med de børn 
på, som åbenlyst mistrives og samtidig afviser tilbuddet om at del-
tage i en sorggruppe. 

Manglen på børn til sorggruppen igangsatte tanker om at arbejde 
sammen på tværs af skoler men her var spørgsmålet så, hvorledes 
de samarbejdende skoler skulle deles om udgifterne i forbindelse 
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med forberedelse og afholdelse af sorggruppen. Andre var spænd-
te på om ledelsesskift på deres skole ville få betydning for, om de 
ville få lov til at fortsætte med sorggruppen.

Når det var svært at finde børn nok til at etablere en gruppe, over-
vejede sorggruppelederne, om de skulle invitere børn ind i grup-
pen, hvis forældre ikke var døde endnu, men til gengæld var alvor-
ligt syge. Her var imidlertid den barriere, at sorggruppelederne var 
usikre på, hvordan de skulle tackle denne forskellighed død/ ikke 
død i sorggruppen. Dette vil blive beskrevet nærmere under afsnit-
tet ”personsager”, der også rummer et afsnit om gruppedynamik.
 
Når der ikke var børn nok til at etablere en sorggruppe (typisk fær-
re end tre børn), vakte det frustration hos sorggruppelederne, at 
der ikke var andre tilbud at henvise hjælpsøgende børn til. Det 
gjaldt især hjælpsøgende børn af familier uden bil i yderområder, 
som ikke havde mulighed for at køre langt for at komme i en sorg-
gruppe.  

Det foreslås på ovenstående baggrund at følgende materialer ud-
arbejdes og udleveres i fremtidens undervisning:

•	 En	folder	til	lærere,	elever	og	deres	forældre,	hvor	det	står	be-
skrevet, hvad en sorggruppe går ud på - og hvilke muligheder 
den rummer for det enkelte barn. I folderen angives dato for et 
nærmere informationsmøde.

•	 En	oplægsmanual,	som	sorggruppelederen	kan	holde	på	sko-
lens pædagogiske rådsmøde, som udover oplysninger fra fol-
deren beskriver hvilke forventninger sorggruppelederen har til 
kollegaer mht. henvisning af elever til gruppen.

•	 Et	oplæg	for	et	informationsmøde	på	skolen,	hvor	berørte	for-
ældre og børn bliver fortalt om mulighederne for at lave en 
sorggruppe. 

I supervisionen nævnte JD, at der godt kan møde nogle op ved 
informationsmøder, som man ikke vidste, var berørte. Han tilbød 
endvidere at deltage i indledende informationsmøder på de skoler, 
der ikke var kommet i gang. 
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Derudover kunne det overvejes at tage direkte kontakt til forældre 
til børn af anden etnisk herkomst end dansk for at beskrive tilbud-
det - om muligt ved brug af tolk. Dette vil imidlertid kræve ekstra 
økonomiske midler.

Tanken er, at rekruttering af børn til sorggrupperne fremmes af, at 
børnene og deres forældre får nøje beskrevet, evt. erfaret, hvad 
en sorggruppe er, da et nej til at deltage, kan skyldes frygt og usik-
kerhed overfor indholdet af en sorggruppe. Sorggruppeledernes 
kollegaer kan desuden langt bedre informere forældre og børn, når 
de selv er grundigt informerede. Det foreslås desuden, at følgende 
emner udbygges i undervisningen:

•	 Måder	at	arbejde	med	forskelligheder	i	en	sorggruppe	på	(som	
under ”personsager”)

•	 Børn	som	sorggruppetilbuddet	egner	sig	 til	 (mere	herom	 i	af-
snit om ”personsager”)

•	 Kontakt	til	afvisende	børn	og	respekt	for	barnets	autonomi
•	 Strategier	for	at	få	samarbejder	i	gang	på	tværs	af	skoler

I det følgende fremlægges de overvejelser, som sorggruppeleder-
ne tog op i supervisionen, som vedrørte ”personsager”.

Personsager

Afsnittet om personsager deles op i følgende afsnit: a) udsatte 
børn b) gruppedynamik c) samtaletemaer og d) sorggruppelederen 
i skolen

Udsatte børn
Sorggruppelederne havde flest spørgsmål til supervisor vedrøren-
de børn, der ud over at have mistet en forælder, også havde svære 
problemer af social, relationel og selvdestruktiv art. Det drejede sig 
om koncentrationsproblemer fagligt og i relationer med andre, spi-
seforstyrrelser, ”cutting”3, selvmordstanker, mistanke om at barnet

3 ”Cutting” er selvskadende adfærd ved at skære i sig selv med knive, glasskår, 
barberblade el. lign.: forekommer hyppigst blandt unge piger; den alminde-
ligste forklaring er at flertallet forsøger at opnå fysiske smerter i stedet for 
ubehagelige følelser som vrede, psykisk smerte, indre spænding eller angst, 
mens andre ønsker at straffe sig selv og at stoppe skyldfølelse (Psykologisk 
Pædagogisk Ordbog 2008).
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har været udsat for incest af afdøde forælder og generel omsorgs-
svigt. Sager, hvor sorggruppelederen vurderede, at dødsfaldet i 
familien var én ud af flere svært belastende begivenheder, der var 
overgået barnet. 

Sorggruppelederne gav udtryk for at stå i et dilemma i de tilfælde, 
hvor der ikke blev taget hånd om disse børns særlige behov af 
andre instanser, og de kunne naturligvis ikke lade være med at 
bekymre sig af medmenneskelige grunde og forsøge at tage vare 
på dem. Dilemmaet bestod i, at sorggruppelederne gerne ville tage 
vare på disse børn samtidig med, at de hverken havde de prak-
tiske eller faglige kompetencer til det. Dertil kom, at de nødven-
dige tiltag overfor disse børn, ikke var en del af deres definerede 
arbejdsopgave. Som medmennesker oplevede sorggruppelederne 
stor frustration over at se børn med meget svære problemer være 
på ventelister til psykiatrisk behandling, ligge som sager i bunker 
på kommunernes socialkontorer og i visse tilfælde være opgivet af 
PPR4.

I sorggruppesammenhæng var det i flere tilfælde også svært at 
rumme disse børn. De kunne være urolige og grænsesøgende og 
i et tilfælde måtte sorggruppelederen sige stop, fordi en trettenårig 
pige fortalte til de mindre børn i gruppen, at hun skar i sig selv. I 
en bestemt kommune er sorggruppen så kendt, at man har henvist 
flere børn med sociale problemer hertil. Nu har sorggruppelederen 
sagt fra fordi: ”Jeg arbejder frivilligt, og der er grænser for, hvor 
mange sociale problemer jeg kan have med at gøre, og gruppen 
kan ikke rumme flere”. Det stod i supervisionen klart frem som et 
problem, at sorggruppen ikke altid kunne varetage/ rumme de ud-
satte børns behov - uden at det gik ud over resten af gruppen.

Sorggruppelederne efterspurgte i supervisionen, hvor langt de 
skulle gå i kontakten med de udsatte børn, og hvad de reelt kunne 
gøre, når der ikke var andre, der tog sig af dem. Baseret på indhol-
det af supervisionen kunne undervisningen med fordel underbyg-
ges med følgende: 

4 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning varetager opgaver i forhold til børn og 
unge med udviklingsmæssige, faglige, sociale og personlige vanskeligheder. 
PPR er en kommunal foranstaltning.
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•	 Gennemgang	af	visitationsregler	 for,	hvilke	børn	der	kan	del-
tage i sorggruppen, herunder gennemgang af forskellen på 
normal sorg og kompliceret sorg

•	 Tydeliggørelse	af	sorggruppeledernes	kompetenceområde	og	
ansvar overfor børn med svære problemer samt handlemulig-
heder i forhold til dem

•	 Fremlæggelse	 af	 strategier	 for	 hvad	 sorggruppelederen	 skal	
gøre, hvis hun inde i forløbet opdager, at et barn har brug for 
anden hjælp, end den sorggruppen kan tilbyde.

Et gennemgående tema i relation til de udsatte børn var opvejnin-
gen af forholdet mellem varetagelsen af det enkelte barns behov 
og gruppens behov. Det blev overvejet som en mulighed, at sorg-
gruppelederne kunne tale enkeltvis med de udsatte børn i de til-
fælde, hvor det blev for stor en belastning i gruppen, og hvor det 
kunne være barnets ønske.

Det skal nævnes, at det af interviewene fremgik, at der også var 
et behov for at se på visitation af børn mere generelt. Der var så-
ledes sorggruppeledere, der havde erfaret, at barnets deltagelse i 
sorggruppen mere havde vist sig at være forælderens end barnets 
behov. 

Gruppedynamik
Sorggruppelederne nævnte en række gruppedynamiske udfordrin-
ger, som drejede sig om de deltagende børn generelt. Temaet for 
disse udfordringer var spørgsmålet om, hvordan man som sorg-
gruppeleder kan imødekomme børnenes temperaments- og be-
hovsmæssige forskelle i sorggruppen.

Urolige og tavse børn
Sorggruppelederne ønskede mere viden om, hvordan urolige børn 
kan imødekommes i sorggruppen. Flere nævnte, at især drengene 
kunne have svært ved at koncentrere sig i længere tid ad gangen. 
Andre børn var svære for sorggruppelederne at få en dialog i gang 
med. De blev kaldt ”de tavse” og sorggruppelederne ønskede red-
skaber til at få en samtale i gang med dem. ”De tavse” kunne også 
være drenge: ”Dem der sidder med huen godt nede om ørerne 
og overtøjet oppe om nakken og siger: ”jamen, jeg har det meget 
godt, det går egentlig meget godt, jeg tænker ikke på min far” – og 
man kan se, at de er så forpinte.” (I1).
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Drenge og piger
I sorggruppen kan der opstå en opdeling af drengene og pigerne, 
som sorggruppelederne gerne vil vide mere om, hvordan de får 
blødt op. En sorggruppeleder siger i et interview: ”Der er nogle 
af de piger jeg har - de elsker at høre sig selv tale.. det kan jeg 
godt sige dig.. Pigerne er meget mere tilbøjelige til at fortælle om 
deres følelser, og hvad de tænker, hvad de er bange for.. og hvad 
de synes har været uhyggeligt mens drengene - de er nogle tavse 
drenge” (I6).

Børn af langtidssyge- og børn af døde forældre
En sorggruppeleder var interesseret i at vide mere om, hvordan 
hun kunne tale med børn af langtidssyge forældre i en gruppe, hvor 
der også sidder børn af forældre, som er døde. I relation til børn 
af langtidssyge forældre var hun endvidere stødt på det dilemma, 
at der i familien kunne være forskellige måder at håndtere døden 
på som en snarlig realitet. Hun kunne være i tvivl om, hvordan hun 
skulle placere sig i relation til barnet, når det gjaldt forskelle i fami-
lien med hensyn til accept og erkendelse af det snarlige dødsfald 
og behovet for at holde et håb om overlevelse i live. ”Det synes jeg 
er utroligt svært, ikk også” (I15).

Forskelligheder i gruppen kunne desuden komme til udtryk ved, at 
børnene havde interesser i at tale om noget forskelligt. En sorg-
gruppeleder nævnte i et interview et eksempel, hvor to piger fra 
henholdsvis 6. og 9. klasse, gerne vil tale med hende om men-
struation og kærester, mens en tredje pige fra 9. klasse, ikke havde 
lyst til det. Sorggruppelederen havde været i tvivl, om hun skulle 
tage snakken med dem – selv om den tredje pige, ikke var interes-
seret i at tale om det (I12).

Normer i gruppen
En sorggruppeleder var optaget af, hvad der sker, når der udvikles 
normer i gruppen, eksempelvis i forhold til at få sagt farvel til for-
ælderen. En sorggruppeleder havde talt med et barn om, hvor godt 
det havde været, at han havde fået sagt ordentlig farvel til sin mor 
- og det havde foranlediget, at et andet barn var blevet ked af, at 
hun ikke at have fået taget en lignende afsked. Den situation ville 
sorggruppelederen gerne have hjælp til at forebygge. En anden 
sorggruppeleder ville have råd om, hvad hun skulle gøre, når et 
barn begynder at græde, mens en anden fortæller.
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Deltagelse i sorggruppe: varighed og udbytte
Der var spørgsmål om, hvornår børn kunne/ skulle stoppe i grup-
pen. Det kunne være et barn, der konstant grinede af de andre, 
når de fortalte deres historier, og som på trods af gentagne op-
fordringer til at at stoppe, blev ved med det. Andre havde ople-
vet nogle piger, der var begyndt at skrive sms´er under møderne, 
mens andre havde iagttaget børn, som ikke virkede tynget af sorg, 
men for hvem nærheden og opmærksomheden i gruppen syntes at 
give mening. Fælles for sorggruppelederne var tvivlen om, hvordan 
de skulle vurdere børnenes fortsatte behov for sorggruppen - og 
hvorledes de skulle evaluere forløbet med barnet. Nogle sorggrup-
peledere ville gerne have en bedre fornemmelse for, om barnet 
stoppede, fordi gruppen var blevet for ensformig og kedelig - el-
ler - om grunden var, at de havde fået det bedre og ikke mente, at 
sorggruppen kunne hjælpe dem yderligere.

I interviewene findes supplerende beskrivelser af denne udfordring, 
hvor en sorggruppeleder blandt andet sammenligner arbejdet i 
sorggruppen med sit AKT arbejde. Dette arbejde opfattes mere 
konkret i sine problemstillinger. Her synes det er lettere at se, at 
indsatsen for det enkelte barn gør en forskel, fordi der eksempelvis 
kan laves aftaler med et barn, dets forældre og læreren, når det 
er svært ved at finde ud af reglerne i klasses - og så kan man se 
bagefter, om barnets adfærd har ændret sig. ”Der er flere konkrete 
problemstillinger i AKT arbejdet, og det er meget lettere at se, når 
du rykker med et barn, ikk…” (I6). Samme sorggruppeleder kunne 
godt ønske sig: ”et eller andet spørgeskema (griner) så man kunne 
sige.. gider du svare på det her om.. hvad er blevet anderledes? 
Hvad er egentlig grunden til at du vil gå ud? Er det inde i dig selv?” 
(I6).

Fortsat dynamik i sorggruppen
Flere så det som en udfordring at holde gruppen i gang, når alle 
havde fået fortalt deres historier. ”Nogle gange sidder jeg og tæn-
ker: nu snakker vi om det igen. Jeg kan godt blive bekymret for at 
vade i det”. I interviewene blev en lignende udfordring også be-
skrevet, der handlede om, hvordan man sikrer fortsat dynamik i 
gruppen. I den forbindelse var der tvivl om, hvordan det kan sikres, 
at det vedvarende er børnene og deres behov og fortællinger, der 
er centrum for fællesskabet, så det ikke er op til gruppelederen 
hele tiden at finde på nye vinkler. ”De skal komme med noget, så 
det ikke er mig, der leverer det hele” (I8).
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Nogle fortalte, at de havde gode erfaringer med at bruge ”samtale-
kort”. Disse kort tager udgangspunkt i de ord, som børn har brugt 
gennem årene i sorggrupper: sygdom, død, savn, længsel, kærlig-
hed osv. Børnene får så ti minutter hver til at tage de tre kort, som 
de mener passer bedst til dem. Efterfølgende tages der på rund-
rejse i, hvad det er der gør, at det er de bestemte ord, som børnene 
har valgt. Det kunne være ord som ulykkelig, savn, ensomhed.

Andre havde den erfaring, at en gruppe på en vis størrelse (fire til 
seks børn) kunne minimere risikoen for, at enkelte børn kommer til 
at ”trække læsset” i gruppen.

Af interviewene fremgik det desuden, at der til tider kunne være for 
megen dynamik i gruppen, forstået på den måde, at det var en ud-
fordring i sig selv at holde ro i gruppen. En sorggruppeleder sagde i 
den forbindelse, at hun med erfaringen var begyndt at melde mere 
klart ud fra starten med, at hun ikke vil have fjolleri eller lignende i 
gruppen. Så måtte deltagerne: ”take it or leave it” (I13).

Med hensyn til gruppedynamik kan følgende tiltag styrke undervis-
ningen:

•	 Udlevering	af	samtalekort.
•	 Måder	at	forholde	sig	til	forskelligheder	i	sorggruppen	på,	her-

under hvorledes meget talende og tavse børn kan kommes i 
møde.

•	 Undervisning,	evt.	udlevering	af	materialer,	vedrørende	foreta-
gelse af midtvejs – og afsluttende evalueringer med børnene i 
sorggruppen.

Dertil kommer sorggruppelederens træning i at være værdineutral, 
når det eksempelvis gælder måder at tage afsked med den døende 
forælder på, så det bliver det enkelte barns værdier og virkelighed 
fra situationen, samtalen kommer til at dreje sig om - og ikke, hvor-
vidt afskeden med forælderen var rigtig eller forkert.

Samtaletemaer
Sorggruppelederne var også optaget af bestemte temaer, som op-
stod i samtalerne med børnene. Det kunne handle om at samtale 
med børnene om skyld, eksempelvis i forbindelse med en foræl-
ders selvmord. Flere spurgte ind til, hvordan man kan få prikket 
hul på den følelse af skyld, som nogle børn går rundt med og det 
uanset forælderens dødsårsag. 
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Søskende i gruppen
Flere ser det også som en udfordring at have søskende i gruppen, 
fordi de sørger på forskellige måder og tidspunkter, og fordi de har 
forskellige måder at være i gruppen på. Det kan være, at den ene 
er meget talende, mens den anden for det meste er tavs. Der kan 
opstå mønstre, hvor de ikke synes at få nok ud af gruppen hver for 
sig. Hvor den ene fortæller om julen og den anden ikke får fortalt, 
fordi sorggruppelederen kommer til at foregive, at der er tale om 
den samme historie. Et andet eksempel er storesøsteren, der sid-
der i sorggruppen og tydeligvis er flov over lillebrors opførsel, fordi 
han sidder og er urolig, rækker ind over bordet og vælter ting. Den-
ne storesøster vil typisk lukke lidt mere af, og her er det en opgave 
i sig selv at få hende på banen uafhængigt af brorens opførsel.

Når familiens sorg er ”ude af takt”
En anden hyppigt nævnt problemstilling var, når familiemedlemmer 
er ”ude af takt” med deres sorg. Det kunne for eksempel være i til-
fælde, hvor forældre har været skilt i en længere årrække, og hvor 
det fælles barn har brug for at sørge i længere tid, end den efter-
levende forælder tilsyneladende forstår. Den efterlevende forælder 
kunne melde ud: ”Nu er der gået to år, så nu må det være nok”. 
Det var især en udfordring, når sorggruppeledernes kollegaer delte 
forælderens synspunkt, fordi der dermed var flere voksne omkring 
barnet, der ikke kunne rumme dets sorg.

Når sorggruppelederne kommer i gang med arbejdet, vil de kon-
stant møde og blive optagede af forskellige samtalemæssige udfor-
dringer, der - udover at vedrøre børnene direkte - kan vedrøre dem 
selv fagligt og personligt. Supervisionen har derfor en vedvarende 
funktion, som er at få skabt et rum for refleksioner over, hvad der 
sker i samtalerne med børnene, og hvordan disse kan gennemfø-
res bedst muligt. I supervisionen kan det vise sig, at der er forskel 
på, hvilke temaer der er udfordrende for de forskellige sorggruppe-
ledere og temaer kan ændre sig og få nye betydninger i takt med, 
at sorggruppeledere får erhvervet sig nye erfaringer. Supervision 
er med andre ord et rum, hvori læring, udvikling, refleksion og fag-
lig stimulering kan foregå (Lund-Jacobsen 2001).

Sorggruppelederen i skolen
Sorggruppelederne var også optagede af, hvor grænsen går for, 
hvilke informationer om børnene, de skal dele med deres kollega-
er. De spurgte: ”Hvor går grænsen for, hvornår man bør informere 
andre lærere om, hvad barnet fortæller i fortrolighed?” Der indgik 
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overvejelser vedrørende stigmatisering og ”roller i bevægelse”. 
Sorggruppelederne tegnede en firkant, hvor forældre, lærere, pæ-
dagoger og sorggruppeledere indgik. De tilstedeværende var sær-
ligt optagede af, at billeder af barnet skal vedblive at være fleksible 
i forhold til de voksne, som det er omgivet af. At der ikke bliver 
skabt rigide billeder af barnet, som opretholdes af ”firkanten” og 
som hæmmer barnets bevægelse og udvikling. Sorggruppelederne 
var opmærksomme på, at de får et særligt tillidsforhold til barnet, 
hvilket betyder, at de får sårbare oplysninger af barnet.

Der var blandt deltagerne enighed om, at det er vigtigt for børn at 
have et frirum med enkelte lærere, hvor de kan fortælle ting, som er 
sårbare for dem - uden at dette bliver fortalt videre til andre lærere 
på lærerværelset. Sorggruppelederne havde samtidigt observeret, 
at det er forskelligt, hvordan lærere forholder sig hertil. Nogle er 
mere tilbøjelige til at være åbenmundede om, hvad børnene betror 
dem end andre. Fælles for dem var, at de godt kunne være i tvivl 
om grænserne for, hvornår det er hensigtsmæssigt at videregive 
oplysninger, og at de gerne ville have mere viden herom. I under-
visningen kunne man således lægge op til nærmere diskussion 
af spændingsfeltet mellem tavsheds- og underretningspligt: mulige 
grænseflader - og måder at forholde sig til disse på.

Sorggruppelederne havde også mulighed for at tage deres ”egen 
involvering” op i supervisionen. Som det vil fremgå i det følgende 
indeholdt dette emne i supervisionen, at sorggruppelederne fik re-
flekteret over deres egen rolle i sorggruppearbejdet – både fagligt 
og personligt. 

Egen involvering

I supervisionen blev der også lagt op til, at deltagerne kunne tage 
emner op, der vedrørte dem selv i mødet med børnene. Denne del 
af supervisionen fyldte ganske lidt sammenlignet med emnerne ”de 
udsatte børn” og ”samtaletemaer”. 

En del af egen involveringen bragte deltagerne selv på bane, mens 
JD tog initiativ til at sorggruppelederne selv skulle fortælle, hvad 
de fik ud af at arbejde med sorggruppen. Det tjente, ifølge JD, 
den funktion at højne sorggruppeledernes bevidsthed om, hvad 
arbejdet med børnene gør ved dem og på den måde styrke deres 
egen afklaring i forhold til, hvad deres motivation for at arbejde 
som sorggruppeledere er. Spørgsmålene, som JD stillede sorg-
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gruppelederne, var: Hvordan forandrer arbejdet jer? - Hvad sker 
der med jeres værdier? Hvad giver arbejdet jer? JD anså det også 
for væsentligt, at den enkelte sorggruppeleder fik mulighed for at 
reflektere over, om arbejdet som sorggruppeleder, var det rigtige 
for hende.

Sorggruppeledernes udbytte
Sorggruppelederne fortalte, at de selv fik en masse ud af arbejdet. 
”Jeg synes, at det er rigtig, rigtig meningsfuldt arbejde; at snak-
ke med børnene om alle deres overvejelser og tanker - det giver 
energi” (I5). Sorggruppelederne glædede sig over at se børnene 
blomstre af at komme i sorggruppen – at se børnene finde sam-
men med andre børn og blive gladere. Et barn havde sagt: ”Jeg 
bliver glad af at komme i sorggruppen – nu har jeg prøvet ikke at 
være sur i 14 dage” (I4). Én sorggruppeleder sagde, at hun til tider 
kunne blive ”høj” af at være i sorggruppen, især når hun gik hjem 
med følelsen af at: ”det lykkedes i dag!” (I9). Det er dage, hvor hun 
har oplevet, at sorggruppen har været fyldt med en stemning af 
fællesskab, tryghed, nærhed, varme. Så går hun hjem med indre 
glæde og ydmyghed over at blive inviteret ind i børnenes liv og en 
taknemlighed over at blive vist denne tillid. 

Andre var overraskede over, at de grinte så meget sammen med 
børnene - at der var så mange gode og positive ting. De oplevede 
det også som bekræftende for arbejdet, når børnenes lærere for-
tæller, at de kan mærke, når børnene har været i gruppen, fordi 
de bliver mere rolige. Det at: ”gøre en forskel”, blev opfattet som 
udbytterigt i sig selv.

Sorggruppelederne synes, at det er udbytterigt, når det lykkes at 
skabe en stemning af samhørighed børnene imellem, så ingen føler, 
at de står alene. Det samme gælder, når de får skabt et rum, hvor 
børnene kan mindes den døde – få skærpet deres hukommelse – 
og få legaliseret deres fortsatte tanker om den afdøde forælder: 
”Hvor det er legalt at have mor på skulderen”. Sorggruppelederne 
synes også, at det er udbytterigt at opleve lettelse og glæde  hos 
børnene over at blive lyttet til, taget alvorligt og få vreden og andre 
følelser frem. Det kunne også være at slippe skam og skyld og i det 
hele taget lære sig selv bedre at kende. Børnene gav også udtryk 
for - overfor sorggruppelederne - at føle sig mindre ensomme og 
anderledes efter at være startet i sorggruppen.
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Det glædede også sorggruppelederne at opleve børnene prioritere 
sorggruppen, fordi det fortæller dem, at sorggruppen dermed er et 
vigtigt sted for dem at komme.

Selvudvikling
Sorggruppelederne fortalte også, at de oplever en selvudvikling i 
arbejdet, som er frugtbar for det faglige afsæt i samtalerne med 
børnene. At de bliver mindre berøringsangste for svære samta-
ler: at det ikke er så farligt at spørge ind til ting, der kan være 
smertefulde. En siger: ”Jeg er blevet mere modig i samtalerne med 
børnene”. I starten kunne nogle af sorggruppelederne mærke en 
skyldfølelse, når børnene blev kede af det, men flere beskriver, at 
de er blevet bedre til at skille det ad – hvad der er børnenes, og 
hvad der er deres eget. Nogle siger, at børnenes ærlighed også 
gør dem mere ærlige. Andre siger, at arbejdet i sorggruppen har en 
positiv betydning for deres øvrige arbejde med børn i skolen. Andre 
oplever, at børnenes familier kommer tættere på hinanden.

Børnenes evner til at formulere sig kunne godt sætte sorggruppe-
lederne på prøve i forhold til deres rummelighed, hvilket blev anset 
for både en faglig og personlig mulighed for selvudvikling. Nogle 
børn blev således beskrevet, i interviewene, som bedre til at sætte 
ord på deres sorg end andre. De børn, der kunne fortælle nuan-
ceret om deres sorg, stillede større krav til, at sorggruppelederne 
kunne rumme den smerte, de kunne udfolde. For jo mere nuance-
ret barnet kunne fortælle om sin sorg, jo mere smerte kunne sorg-
gruppelederne mærke på barnets vegne. Enkelte havde mærket, 
at barnets evne til at fortælle nuanceret havde påvirket, hvor meget 
de havde spurgt uddybende ind til barnets oplevelser.

Nogle sorggruppeledere beskrev i supervisionen, at de have fået 
større respekt for børnene, når de have set, hvad børnene kunne 
klare og rumme. Flere nævnte desuden, at de selv var begyndt at 
sætte større pris på hver dag og skelne væsentligt fra uvæsent-
ligt. 

Påvirkning af eget liv
Der var ingen, der tog personlige problemstillinger op, som blev 
aktiveret af børnenes historier i supervisionen. Men nogle havde 
brug for at tale om, hvornår de syntes, at samtalerne med børnene 
blev svære. Dette handlede først og fremmest om at få stillet de 
rigtige spørgsmål på det rigtige tidspunkt - og om - at få samta-
len i gang og få uddybet børnenes historier. Det var dog fremme 
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ved et par supervisioner, at sorggruppelederne godt kunne blive 
mere ængstelige for deres egne børn og ægtefæller i det daglige, 
fordi de via deres arbejde i sorggruppen bliver konfronteret med, 
at nogle mennesker dør i en tidlig alder - på grund af sygdom og 
ved trafikuheld mm.

Rollen som gruppeleder
Nogle havde brug for at tale om forhandlinger, de havde haft om, 
hvem der skulle spille hvilke roller i gruppen. Det kunne være i 
tilfælde, hvor der var tre sorggruppeledere til én gruppe. Her kun-
ne spørgsmålet være, hvem der skulle være gruppens primære 
voksne, og hvem der skulle træde til som henholdsvis assistent 
og ”praktisk gris”. Det blev nævnt som vigtigt, at de andre sorg-
gruppeledere ikke afbryder de pauser, som den sorggruppeleder 
holder, der er i færd med at samtale med børnene i gruppen. I 
supervisionen blev det pointeret som væsentligt at være klar med 
denne rollefordeling før mødet med sorggruppen og samtidig være 
åben for, at børn til tider henvender sig til bestemte voksne. Det 
blev også diskuteret, at der ikke skal være alt for mange voksne til 
for få børn. Dvs. at der skal være flere børn end voksne.

I et andet tilfælde var der kun en sorggruppeleder til en sorggruppe 
og det blev anbefalet, at vedkommende skulle finde en anden per-
son at dele opgaven med, fordi det er for sårbart for gruppen, hvis 
der kun er en og vedkommende bliver syg el. lign. Dertil kommer, 
at det at være mindst to gruppeledere giver mulighed for sparring 
i forhold til samtalerne i gruppen: ”Nogle gange har man brug for 
lige at læne sig tilbage og se det hele lidt ude fra og tænke lidt over 
samtalerne med børnene. Det kan man ikke gøre på samme måde, 
når man er i gang med samtalerne. Derfor er det godt med to grup-
peledere, for så kan man skiftes lidt til at give hinanden input, fordi 
man ser det hele fra forskellige vinkler” (I5). Den - eller de - der 
ikke er i samtale med børnene har ofte et ekstra øje for de andre 
børn i gruppens reaktioner, og det kan berige gruppens dynamik at 
være opmærksom herpå.

I det følgende vil det fremgå, hvilke udfordringer i forbindelse med 
sorggruppearbejdet, der blev beskrevet uddybende i interviewe-
ne.
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Udfordringer beskrevet i interviewene

I interviewene med sorggruppelederne blev der også spurgt ind 
til, hvilke udfordringer de så i sorggruppearbejdet. Udfordringerne 
lignede dem, som kom frem ved supervisionerne. Dog blev samta-
letekniske udfordringer nøjere beskrevet i interviewene - ligesom 
vigtigheden af, at sorggruppelederen får afgrænset sin rolle og sine 
kompetencer, igen var et tema - bare fra en anden vinkel, nemlig 
familiens.

Børn er forskellige – familier er forskellige
Nogle sorggruppeledere havde gjort sig erfaringer med at være 
i kontakt med resten af den efterlevende familie og eksempelvis 
komme i hjemmet. Sorggruppelederne opfattede i den forbindelse, 
at der er nogle familier, som er lettere at gå ind i end andre. De let-
teste blev beskrevet som dem, hvor det at tale om situationen, var 
en del af familiens måde at tackle sorgen på. ”Dem der snakkede 
om det – jeg synes, at det var lettere at gå ind i fordi… at jeg var 
helt enig i, hvordan de hvordan de havde gjort det og været åbne, 
så det gjorde det bare meget lettere for mig. Jeg behøvede ikke at 
tænke så meget over – hvad jeg gjorde og sagde” (I20). 

Andre familier synes sværere. Det er der, hvor sorggruppelederen 
føler, at hun skal hanke op i sig selv og ”sparke, sparke og sparke 
før der bliver talt om noget”. Det kunne opleves grænseoverskri-
dende at insistere på at tale om den døde eller dødsfaldet, når 
resten af familien hellere ville tale om, hvad der ellers sker ovre på 
skolen, mens barnet, ifølge sorggruppelederen, rigtig gerne ville 
tale om situationen i familien. I en sådan situation kunne sorggrup-
pelederen tænke, at det der i virkeligheden skete var, at forælde-
ren sagde fra, mens hun skulle være barnets ambassadør. Det 
blev opfattet som en svær situation. 

Det er tidligere blevet nævnt som relevant at tydeliggøre sorggrup-
pelederens kompetencer - og i den forbindelse kunne det også 
gøres tydeligere i undervisningen, hvilken rolle sorggruppelederen 
forventes at spille i relation til sorggruppedeltagernes øvrige fa-
milie. I et interview fremkom desuden et eksempel på, at en sorg-
gruppeleder kom i tvivl om, hvorvidt hun skulle tale om menstrua-
tion og kærester med nogle i gruppen, som havde mistet deres 
mor. Sorggruppelederen spurgte: ”Er det ok at gå ind og tage den 
”mor-rolle” for dem?” (I12).
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Samtaletekniske udfordringer
I interviewene fremkom, som nævnt, mere specifikke beskrivelser 
af samtalemæssige udfordringer - efter at sorggruppen var kom-
met i gang.  

Det drejede sig om at forvalte ”Peter Plys metoden” på en måde, 
så de både turde bevæge sig åbent ind i samtalen med barnet og 
samtidigt bære ansvaret for samtalens begyndelse og afslutning 
– og dermed have en bevidsthed om samtalens retning. Beslæg-
tet hermed udtrykte flere til tider at være famlende overfor ikke at 
komme til at gå for langt og få ”åbnet op” for mere hos barnet - end 
de ville kunne få ”lukket i” igen, indenfor den tid sorggruppen vare-
de. ”Jeg kan godt blive i tvivl – det er nok sådan en fornemmelses 
eller følelsessag” (I17). Med hensyn til de tavse børn kunne sorg-
gruppelederne være tvivl om, hvor langt hun skulle gå i forsøget 
på at få barnet i tale. ”Hvad når de svarer – jeg er ligeglad eller jeg 
ved det ikke? – Hvad skal jeg så sige - og hvor længe skal jeg blive 
ved?” (I5).

Også dramatiske dødsårsager og måden at tale om disse på, så 
sorggruppelederne som en udfordring. Det kunne være et barn, 
hvis forælder er blevet myrdet i krig eller har begået selvmord, 
måske på en makaber måde. ”Det har jeg simpelthen ikke en skid 
forstand på” (I21). Samme sorggruppeleder syntes til gengæld 
ikke, det var svært, når samtalerne kom til at handle om savnet af 
forælderen generelt.

I det følgende opsummeres pointerne fra nærværende afsnit og 
der gives en konklusion herpå.
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Opsummering: Supervision og udfordringer 

Rekruttering, hjælp til særligt udsatte børn og håndtering af for-
skelligheder i sorggrupperne, var de udfordringer som sorggrup-
pelederne primært oplevede, da sorggruppearbejdet gik i gang. 
Når det gjaldt rekruttering savnede de materiale til synliggørelse 
af sorggruppetilbuddet til kollegaer, forældre og elever og til an-
dre eventuelle samarbejdspartnere samt metoder til at komme i 
kontakt med børn, der indledningsvist var afvisende. Sorggruppe-
lederne havde desuden oplevet at stå overfor børn med så svære 
problemer, at de ikke kunne rummes i sorggruppen og søgte råd i 
supervisionen om, hvordan de kunne hjælpe disse børn. Endelig 
havde det været en udfordring at sikre gruppens sammenhængs-
kraft, fordi børnene kunne være forskellige med hensyn til behov 
og temperamenter.

Konsekvenser

Forestillingen om, at undervisningen kan foregribe samtlige senere 
situationer i praksis er urealistisk. Derfor er løbende supervision 
relevant, idet arbejdet konstant vil udfordre sorggruppelederen fag-
ligt og personligt. Supervisionen bør være obligatorisk. Følgende 
punkter kan med fordel styrkes i undervisningen:

•	 Sorggruppelederne	skal	have	udleveret	noget	standardmateri-
ale, som de kan gå ud fra, når de skal præsentere sorggruppen 
for deres kollegaer, elevernes forældre og eleverne selv samt 
samarbejdspartnere. 

•	 Sorggruppelederne	 skal	 kende	 deres	 kompetencer	 -	 kende	
til sorggruppelederrollens muligheder og begrænsninger - og 
vide hvilke børn sorggruppen egner sig til samt vide, hvor de 
skal henvise de børn til, som de ikke kan hjælpe.

•	 Sorggruppelederne	skal	undervises	grundigere	i,	hvordan	man	
sikrer en gruppes sammenhængskraft og fortsatte dynamik.
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Observation af sorggruppe

Der blev foretaget en observation af en sorggruppe, der varede i 
to timer. Sorggruppen fandt sted i et køkken på en skole og blev 
valgt, fordi den var mest tilgængelig med hensyn til placering, tid 
og transport. Observationen skulle fungere som en stikprøve på, 
hvorledes indholdet af den forudgående undervisning blev anvendt 
i praksis. Som nævnt i denne rapports perspektivering, kan dette 
punkt med fordel uddybes i senere undersøgelser.

I gruppen fandtes fire piger i alderen ti til fjorten år. En af pigerne 
havde mistet sin far ved dødsfald og tre andre havde ”mistet” de-
res far ved skilsmisse. De tre piger var i sorg over at have næsten 
ingen eller kun sporadisk kontakt med deres far. Da de selv havde 
opsøgt sorggruppen havde sorggruppelederen budt dem velkom-
men og erfaret, at deres behov for at tale om deres afsavn og sorg, 
på mange måder lignede de børns, som havde mistet en forælder 
ved dødsfald. Så selvom sorggruppen i det ydre så ud til at adskille 
sig fra en traditionel sorggruppe, var sorggruppelederens vurde-
ring, at gruppen var repræsentativ, set i forhold til observationens 
formål.

Observationens formål var at observere: a) sorggruppelederen som 
facilitator af gruppens dynamik og dennes samspil med de andre 
sorggruppeledere og b) sorggruppelederens gensvar til det enkelte 
barn. Således var det mere sorggruppens proces end indholdet af 
børnenes historier, der var i fokus. 

Ved mødet var der fire piger, tre sorggruppeledere og evaluator, 
som observerede og tog notater under forløbet. Den ene sorggrup-
peleder var facilitator, mens en anden fungerede som assistent. 
Den tredje sorggruppeleder kom fra barsel og var med - for på sigt 
at overtage facilitatorrollen. Hun var kendt af børnene på forhånd 
som lærer, men forholdt sig passivt/ observerende under mødet, 
undtagen i starten, hvor der foregik en mere uformel udveksling. 
Alle sorggruppeledere havde deltaget i pilotprojektets forudgående 
undervisning. Evaluator talte med sorggruppelederne efter mødet 
om sine observationer, som de genkendte.

Samtalen med børnene tog afsæt i en runde, hvor hvert barn for-
talte, hvordan de havde haft det siden sidst. Om der havde været 
særligt betydningsfulde begivenheder. Facilitator var god til at fast-
holde fokus på det enkelte barn og drage paralleller til de andre 
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børn i det omfang, der var mulighed for genkendelighed imellem 
dem. Dette skabte sammenhørighed i gruppen, som viste sig ved, 
at børnene var lyttende og tilstedeværende overfor hinanden.

Den sorggruppeleder, der fungerede som facilitator af gruppen, var 
ene om at gennemføre runden. Den assisterende sorggruppeleder 
blandede sig først til sidst i mødet med kommentarer/ løsningsfor-
slag til de enkelte børns fortællinger.

Under mødet viste det sig at være en udfordring for sorggruppele-
derne at tilbageholde deres egne idéer og holdninger. Her gives to 
eksempler: 

I samtalen med det første barn i runden spurgte facilitatoren ind til, 
hvorfor pigen var gået hjem umiddelbart før sidste møde i gruppen. 
Facilitator havde hørt noget om, at pigen havde haft ondt i maven 
og spurgte ind til, hvorfor hun havde haft det. Om det var fordi hun 
havde været ked af det. Pigen svarede, at hun ikke havde været 
ked af det. Dertil svarede facilitatoren, at det var hun glad for at 
høre; altså at pigen ikke havde været ked af det, ”for det kan vi jo 
ikke have”. 

Man kan sige, at facilitatorens bemærkning her værdilader barnets 
følelser og fortæller, at nogle måder at føle på er at foretrække 
frem for andre. I en sorggruppekontekst kan det synes problema-
tisk at fremhæve fravær af sorg/ tristhed som det mest ønskelige. 
Eksemplet tyder på, at facilitatoren ikke var klædt ordentlig på til 
at møde barnet på en neutral og anerkendende måde og desuden 
kunne have svært ved at rumme sorg og tristhed.

Et andet eksempel involverede facilitatorens assistent. En anden 
af pigerne fortalte om - og mindedes - sin døde far. Hun sagde 
blandt andet: ”Ja, han var rigtig god til at lave pandekager. Han 
lavede bare de bedste pandekager. Det har jeg også sagt til min 
mor. Fars pandekager var altså de bedste”. Her brød assistenten 
ind, mens pegefingeren løftedes og sagde: ”Sådan nogle pandeka-
ger skal du også kunne lave”. Pigen svarede ikke på assistentens 
bemærkning og samtalen afsluttedes. Konsekvensen var, at vi ikke 
kom til at kende til pigens behov i situationen.

Måske handlede assistenten ud den idé, at pigen ved at integrere 
farens kvaliteter i sig selv kunne komme overens med savnet af 
faren. Men vi kom ikke til at vide, om barnets behov rent faktisk var 
at øve sig i pandekagebagning for at lave lige så gode pandekager 
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som faren - eller om hun havde brug for, at gruppen stod sammen 
om at anerkende, at her var en far med et særligt uerstatteligt ta-
lent for pandekagebagning eller noget helt tredje. Set i forhold til 
de samtalemæssige pointer, som blev fremhævet i undervisningen 
ved JD, syntes det som om, at den assisterende sorggruppeleder 
ikke havde fået tilstrækkelig træning heri. Her tænkes på at indtage 
en nysgerrig position og på evnen til at udfolde barnets historier 
og betydninger ved at koble sig til barnets sprog og stille åbne 
spørgsmål.

Observationen af sorggruppen viste, at et møde i en sorggruppe 
er en dynamisk størrelse, der konstant stiller krav til sorggruppele-
dernes årvågenhed i forhold til deres egen involvering, børnenes 
behov og samspillet med de øvrige sorggruppeledere. Selv om det 
ikke er muligt at generalisere fra denne ene observation til samtlige 
sorggrupper i projektet, påpeger de nævnte eksempler nødven-
digheden af, at sorggruppelederne er opmærksomme på, hvilke 
holdninger, idéer og følelser de selv bringer ind i samtalerne med 
børnene. Samtidigt viste det sig givtigt for mødet, at sorggruppele-
derne havde aftalt en rollefordeling mellem sig på forhånd - og at 
facilitator relaterede børnenes erfaringer til hinanden.
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Anbefalinger vedr. kvalificering af sorggruppe-
ledere

Kvalificeringen af sorggruppeledere er blevet undersøgt fra flere 
vinkler: 1) Observationer af undervisning 2) interview med sorg-
gruppelederne om deres motivation for at deltage i undervisnin-
gen, deres reaktioner herpå og udbytte heraf 3) observationer af 
den opfølgende supervision, og 4) observationer af hvordan en 
sorggruppe fungerede i praksis - med fokus på sorggruppeleder-
nes kompetencer som gruppeledere og samtalepartnere.

I udgangspunktet havde sorggruppelederne, gennem deres dag-
lige arbejde, en god fornemmelse og interesse for børns trivsel. De 
var engagerede i at forbedre forholdene for børn i sorg ved at give 
dem mulighed for at tale med andre i kendte omgivelser. Følgende 
anbefalinger bygger på den indstilling, at sorggrupper i skoler er 
en god idé i det omfang bestemte forudsætninger er opfyldt. Disse 
forudsætninger fremgår af anbefalingerne, som sættes i relation til 
de læringsmål, der var opstillet for undervisningen. 

Læringsmålene gik ud på, at deltagerne skulle: 1) bringes til at 
overveje om de ville og kunne rumme at arbejde med børn i sorg 
2) vide, hvordan man skaber en bæredygtig gruppekultur 3) gøres 
bekendte med organisatoriske forhold, der fremmer sorggruppens 
arbejde og 4) lære at stille ”de rigtige” spørgsmål og give slip på 
deres egne idéer og holdninger til, hvad det vil sige for den enkelte 
at miste en nærtstående. 

Læringsmål 1
Det første læringsmål gik ud på, at deltagerne skulle bringes til at 
overveje, om de ville og kunne rumme at arbejde med børn i sorg. 
En væsentlig del af undervisningen bestod derfor af detaljerede 
historier om børns forældretab og reaktioner herpå, idet tanken 
var, at deltagerne så kunne tage stilling til om arbejdet var noget 
for dem. Undervisningen havde med andre ord en implicit visitati-
onsfunktion. 

Visitation
En stor del af gruppelederne havde selv lidt alvorlige tab enten som 
børn/ unge eller som voksne: Af egne børn, ægtefæller, forældre, 
søskende og/ eller andre nærtstående. Disse tab og erfaringer var 
for nogles vedkommende en væsentlig del af deres motivation for 
at melde sig som sorggruppeledere. For at sikre at gruppeledere 
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kan adskille deres egne tab fra børnenes, bør det undersøges, om 
de har bearbejdet deres egne tab forud for arbejdet som sorggrup-
peledere. 

En forudgående visitation tjener desuden to formål: Et etisk og et 
pragmatisk: Alle kandidater bør vide, at der foregår en vurdering. 
Og det vil skabe rum i undervisningen for, at deltagerne kan øve 
sig i samtaletekniske færdigheder og udveksle erfaringer. 

Læringsmål 2
Det andet læringsmål gik ud på, at deltagerne skulle vide, hvor-
dan man skaber en bæredygtig gruppekultur. Det betød, at sorg-
gruppelederne skulle skabe et rum af tillid, hvor børnene kunne 
fortælle deres historier og udveksle erfaringer med andre på en 
respektfuld måde. Det indebar også evnen til at skabe vedvarende 
dynamik i gruppen på børnenes præmisser. I undervisningen blev 
det demonstreret, hvordan JD talte med børn i en sorggruppe et ad 
gangen. Pointen var, at han gik i dybden med den enkeltes historie, 
mens de andre børn identificerede sig med det, der blev fortalt.

Rollen som sorggruppeleder
De fleste sorggruppeledere havde erfaringer med børn og grup-
pedynamik på forhånd gennem deres lærergerning. Selv om sam-
taler med børn i sorg og undervisningsdifferentiering ikke er det 
samme, ligger der et potentiale i at inddrage deltagernes erfaringer 
med grupper i undervisningen. Sorggruppelederne var inspirerede 
af JD´s måde at tale med det enkelte barn i gruppen på. Imidlertid 
mødte de andre udfordringer i sorggrupperne, som de ikke kendte 
fra undervisningen. Det drejede sig især om at skabe sammen-
hæng i sorggruppen, når børn har forskellige behov og tempera-
ment - og at afgrænse deres kompetencer i forhold til børn med 
særlige problemer, fx psykiske og sociale. 

 
Det anbefales, at visitation af fremtidige sorggruppeledere 
foregår forud for undervisningen, og at visitationen foreta-
ges af personer med særligt kendskab til den slags sam-
taler. 
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Det anbefales, at der indarbejdes et modul i undervisnin-
gen med fokus på, hvordan man arbejder med forskellighe-
der i grupper og gruppers sammenhængskraft, gerne med 
inddragelse af deltagernes øvrige erfaringer hermed, og: 

 
Det anbefales, at det gøres tydeligere for sorggruppele-
derne, hvad forskellen er på normal og kompliceret sorg, 
og hvad deres opgaver er i den henseende. Det indebærer 
en klar afgrænsning af de muligheder og begrænsninger, 
der ligger i rollen som sorggruppeleder, opgavedefinition, 
herunder forventningsafklaring og beskrivelse af, hvornår 
de vil vide, at de har gjort deres arbejde godt nok. 

Mere specifikke forslag til ændringer i undervisningen vedrørende 
bæredygtig gruppekultur findes på side 59, 62 og 65.

Læringsmål 3
Det tredje læringsmål gik ud på, at sorggruppelederne skulle gø-
res bekendte med organisatoriske forhold, der fremmer sorggrup-
pens arbejde. I undervisningen involverede det en fremlæggelse 
af gruppeledernes organisatoriske forpligtigelser såsom: at komme 
til møderne og ikke være den eneste sorggruppeleder for gruppen 
samt indhente forældrenes tilladelse til barnets deltagelse. Derud-
over blev der skelnet mellem åbne og lukkede grupper og talt for, 
at gruppemøderne skulle tage udgangspunkt i, hvad der optog bør-
nene her og nu ved starten af hver mødegang. Desuden blev det 
omtalt, at der skulle afholdes visitationssamtaler med børnene og 
deres forældre og at synliggørelse af sorggruppen i lokalområdet 
er vigtig.

Organisatoriske forhold der fremmer sorggruppens arbejde
Anbefalingen vedrørende organisatoriske forhold, der fremmer 
sorggruppens arbejde, retter sig mod tiltag i undervisningen. Sorg-
gruppelederne oplevede, at undervisningen i sig selv var motive-
rende for at få sat sorggruppearbejdet i gang, men de manglede på 
nogle områder mere konkrete anvisninger til, hvad de skulle gøre. 
Størstedelen af sorggruppelederne var, gennem deres daglige ar-
bejde, vant til skole-hjem samarbejde både ved personlige møder 
med barnet og dets forældre og i form af skriftlig kommunikation. 
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Disse erfaringer kunne i fremtiden inddrages i undervisningen.

 
Det anbefales, at der i undervisningen redegøres konkret 
for, hvad en visitationssamtale med børnene og deres fa-
milier skal indeholde - og at der udleveres skabeloner for 
informationsmateriale til både forældre, kollegaer og an-
dre samarbejdspartnere. Det anbefales at overveje, hvad 
man kan gøre for elever med anden etnisk baggrund end 
dansk. 

Mere specifikke forslag til ændringer i undervisningen vedrørende 
organisatoriske forhold, der fremmer sorggruppens arbejde, findes 
på side 59. Punktet er endvidere uddybet under afsnittet om orga-
nisering af sorggrupper i skoler. 

Læringsmål 4
Det fjerde og sidste læringsmål for undervisningen var, at deltager-
ne skulle lære at stille ”de rigtige spørgsmål” og give slip på deres 
egne idéer og holdninger til, hvad det vil sige for den enkelte at mi-
ste en nærtstående. I undervisningen demonstrerede JD, hvad ”de 
rigtige” spørgsmål var, idet han viste dem som en del af det flow, 
han havde i samtaler med børn i sorg. JD talte endvidere om, at for 
at kunne stille ”de rigtige” spørgsmål, er det nødvendigt at kunne 
indtage en uvidende position i samtalen med barnet for kun på den 
måde: ”kan man tom i hovedet bevæge sig ud i skoven uden mål 
og se, hvad der findes der”.   

”De rigtige spørgsmål”
De deltagere, som i forvejen havde rådgivningsmæssige erfarin-
ger, genkendte JD´s samtaletekniske metoder. De mindre erfarne 
deltagere savnede mere konkrete svar på, hvad ”de rigtige spørgs-
mål” var, og i hvilke sammenhænge de skulle stilles. 

Fælles for de erfarne og de mindre erfarne var, at de var nysger-
rige for at få konkretiseret, hvilke overvejelser der lå bag ”de rigtige 
spørgsmål” i de demonstrerede situationer, ligesom de gerne ville 
have spørgsmålene skilt fra hinanden – så de kunne øve sig i dem 
og få feedback.
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Det anbefales at konkretisere, hvilke samtaleredskaber 
sorggruppelederne forventes at kunne bruge - og at der 
indføres øvelser heri, så alle får træning og feedback. 

”At give slip på egne idéer og holdninger”
At give slip på egne idéer og holdninger betyder at være opmærk-
som på, at de eksisterer. Denne bevidsthed er vigtig for at kunne 
sætte parentes om dem, så børnenes følelser og oplevelser kan 
være i centrum for samtalen uden at blive evalueret og vurderet af 
sorggruppelederen. For at kunne sætte parentes om egne idéer og 
holdninger, må de kendes.

 
Det anbefales, at undervisningen i højere grad gøres del-
tagerbaseret, så deltagerne lærer egne og hinandens erfa-
ringer at kende relateret til sorggruppearbejdet. 

Alle børn og grupper er forskellige og i bevægelse. Det betyder, at 
man ikke ved en indledende undervisning kan tage forbehold for 
samtlige de situationer og stemninger, der opstår, når arbejdet med 
sorggrupperne går i gang. 

Da erfaringer ikke er statiske, anbefales det også:

 
At sorggruppeledere i fremtiden får løbende supervision og 
at denne gøres obligatorisk. 
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Kapitel 5. Organisering af sorggrupper i skoler

Ud af 13 skoler kom i alt 9 skoler (inkl. efterskolen) i gang med en 
sorggruppe i pilotprojektperioden. 1 af de 9 skoler måtte imidlertid 
nedlægge gruppen, fordi der ikke var børn nok til, at gruppen kun-
ne fortsætte. I alt fik 19 ud af undervisningens 32 deltagere gjort 
sig erfaringer som sorggruppeledere efter kurset. 

På baggrund af interviewene vil det nu blive gennemgået, hvad 
sorggruppelederne anså for henholdsvis fremmende og hæmmen-
de for igangsættelsen af sorggrupper på deres skoler. Ud af de i alt 
21 interviewede var 13 kommet i gang med en sorggruppe, mens 
7 ikke var kommet i gang. 1 af de interviewede stod som før nævnt 
stand by med sorggruppearbejdet, fordi der ikke havde været ele-
ver nok til at fortsætte arbejdet. 

Beskrivelsen af sorggruppeledernes erfaringer munder ud i en 
afklaring af, hvad der kræves for, at sorggrupper på skoler kan 
blive forankret organisatorisk på længere sigt. De følgende afsnit 
vil desuden vise, at faglig kvalificering af sorggruppeledere ikke 
er nok til at få skabt flere og mere tilgængelige tilbud om hjælp til 
børn i sorg.

Hvad fremmer sorggrupper på skoler

De sorggruppeledere, som havde etableret en sorggruppe på deres 
skole, beskrev bestemte faktorer som fremmende. Det drejede sig 
om deres eget engagement, ledelsens og kollegaers opbakning, 
og til en vis grad deres egen status på skolen enten som en del 
af ledelsen eller som AKT - lærere. Desuden havde det fremmet 
igangsættelsen af sorggruppen, at det var lykkedes dem at skabe 
synlighed i nærområdet om sorggruppen, hvilket også havde haft 
en gavnlig effekt for rekrutteringen af børn til sorggruppen, herun-
der for kontakten til børnenes forældre. 

Endelig var det fremmende for sorggruppen, at sorggruppelederne 
havde skabt sig et fagligt netværk i nærområdet, eksempelvis be-
stående af skolepsykologen, repræsentanter fra PPR og den nær-
liggende kræftrådgivning. Dette netværk havde suppleret pilotpro-
jektets tilbud om supervision - og yderligere bakket projektet op 
ved at anerkende muligheden for sorggrupper på skoler, som en 
god ting. 
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I det følgende uddybes ovennævnte faktorer med udgangspunkt i 
interviewene.

Eget engagement
Flere sorggruppeledere tilskriver deres succes med at få oprettet 
en sorggruppe, at de selv har kæmpet for det - næret af deres per-
sonlige engagement. ”Det er udelukkende på grund af mig, fordi 
jeg har sådan brændt for det i lang tid” (I4). Flere beskriver, at de 
trods indledende modstand, fra såvel ledelse som kollegaer på de-
res skole, havde ”fortsat kampen” for at få dem til at se sorggrup-
pen som et nødvendigt tiltag på deres skole. 

Sorggruppelederne havde benyttet sig af flere argumenter i ”kam-
pen”. Et var at understrege, at for at børn kan lære noget, må de 
først og fremmest trives godt. Derfor må man se på hele barnet i 
dagligdagen - og ikke kun fokusere på dansk og matematik. 

Sorggruppeledernes erfaringer var, at deres personlige engage-
ment, argumenter og ”kamp” var smittet af på ledelsen, som efter-
følgende havde bakket projektet op økonomisk i større eller mindre 
omfang. Andre skoler havde ikke givet økonomiske midler til sorg-
gruppen, men havde accepteret dens eksistens og stillet et lokale 
til rådighed. Det betød, at nogle sorggruppeledere arbejdede helt 
frivilligt. Ved supervisionerne hørte de dog, at andre havde fået 
økonomisk støtte til gennemførelsen af sorggruppen, og det vakte 
- på linje med behovet for anerkendelse af deres indsat - et håb 
om, at det også kunne blive sådan på deres skole. ”Vi hørte jo, 
hvad andre fik rundt omkring - og det kan man da håbe, at vi også 
kan få arbejdet op i løbet af et par år. Ellers så bliver det for tungt” 
(I3).

Sorggruppeledernes status
Sorggruppelederne vurderede i visse tilfælde, at deres ”kamp” var 
blevet gjort lettere af, at de havde status som AKT lærere. Dette 
havde nemlig i visse tilfælde medført, at ledelsen havde vist dem 
den tillid, at det var op til dem selv at vurdere, hvordan deres AKT 
timer skulle forvaltes. De sorggruppeledere, der havde denne er-
faring, satte stor pris på ledelsens tillid og anerkendelse af deres 
faglighed, og det var også en hjælp for dem i dialogen med kolle-
gaerne, at ledelsen havde givet dem dette mandat. Praktisk havde 
det betydet, at AKT lærerne brugte 2-4 timer om måneden på sorg-
gruppearbejde ud af en samlet AKT tid på ca. seksogtredive timer 
om måneden.



84

Nogle af sorggruppelederne havde pædagogisk lederansvar som 
et led i deres daglige arbejde, hvorfor de var tæt på skolens øv-
rige ledelse. En sorggruppeleder sagde: ”Jeg tror det betyder rigtig 
meget, at jeg sidder i ledelsen, altså, vi sidder fire i ledelsen, og 
det er ham og jeg - og så har vi så en viceskoleinspektør og en 
afdelingsleder, ikke også... så vi har jo sådan været utroligt tæt på 
hinanden, og han vidste jo godt, at det lige var sådan noget, der 
rørte sig i mig, ikke også - og fordi han er et stort og godt menne-
ske” (I4).

En enkelt sorggruppeleder fungerede som socialrådgiver og triv-
selsvejleder på skolen 20 timer om ugen, organiseret af PPR, for et 
år ad gangen. Det gav dels mulighed for at bruge tid på sorggrup-
pearbejde, dels optimerede det mødeforholdene for sorggruppen, 
fordi denne medarbejder havde sit eget kontor med møbler, sofaer, 
bøger, blomster og ”ting og sager”. Pågældende skole have en hel 
fløj i skolen - en trivselsfløj – med ”den normale specialundervis-
ning” og en sundhedsplejerske på samme etage. Det skal nævnes, 
at sorggruppelederne så et fast lokale som en god ting, fordi grup-
pen så kan sætte sit eget præg på lokalet. Det kunne eksempelvis 
være ved at hænge billeder op af de forældre, som børnene havde 
mistet.  

Ledelsens opbakning
De ledelser der bakkede op om sorggruppearbejdet, var karakteri-
serede ved, at de - eller deres nærmeste - havde gjort sig person-
lige erfaringer med, at børn mister. I nogle tilfælde havde sorggrup-
pelederne også erfaringer for, at deres nærmeste kollegaer enten 
var døde og havde efterladt børn - eller selv havde mistet ægte-
fælle eller egne børn. Disse erfaringer skabte et fælles fundament 
på skolen for at igangsætte sorggruppearbejdet, og dette havde i 
visse tilfælde medført, at ledelsen havde bevilget midler til udførel-
sen af sorggruppearbejdet. Fordi de vurderede arbejdet som vigtigt 
på baggrund af deres egne og skolens fælles erfaringer. En sorg-
gruppeleder sagde: ”Vi skulle have grønt lys fra skolebestyrelsen, 
som var meget interesseret i at få noget op at stå på skolen. Og det 
tror jeg ærligt talt også var, fordi det var kommet tæt på alle med 
døden, fordi en central medarbejder på skolen døde, som også 
havde børn, de fleste kender” (I10). 

Pågældende skolebestyrelse havde afsat midler til, at tre af sko-
lens medarbejdere kunne tage sig af sorggruppearbejdet på sko-
len, og udmeldingen fra starten var, at de bare skulle skrive ned, 
hvor mange timer de brugte på det, og så kunne det trækkes fra 
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deres timeantal næste år. En sorggruppeleder fra en anden skole 
sagde: ”Det, at vi havde mistet vores skoleleder var af afgørende 
betydning Hele lærerværelset har været så indstillet på, at vores 
skole bare skulle kunne det der. Der var virkelig fælles fodslag. Der 
var ikke nogen tvivl i folks sind, da det kom på tale, at der skulle 
sættes timer af sorggrupper” (I6).

Et andet eksempel på ”de gode viljers” betydning for sorggruppens 
eksistens og opretholdelse, var en bestemt skole, som havde en 
pengekasse med overskud fra skolens arrangementer, som sekre-
tæren på skolen delvist kunne råde over. Denne sekretær viste sig 
at være foregangskvinde for den tanke: ”at dem der mister ikke 
bør glemmes. Hun er faktisk gået med til at betale, for det mad vi 
laver” (I21). 

Ledelsens opbakning inkluderede i disse tilfælde både timer afsat 
til sorggruppelederarbejdet dvs. mellem fyrre og hundrede timer 
om året, lokale til rådighed og penge til sorggruppens drift i form 
af penge til materialer og forplejning såsom brød, frugt, juice og 
slik. I tilfælde hvor ledelsen ikke havde bakket økonomisk op om 
sorggruppearbejdet på skolen - havde nogle sorggruppeledere haft 
held med at søge lokale fonde til sorggruppens drift, omend de kun 
havde fået bevilget mindre beløb.

Der fandtes også et eksempel på, at en ledelse havde været i be-
røring med Kræftens Bekæmpelse, læs: JD og PB, i forbindelse 
med udarbejdelse af en sorghandleplan. Dette samarbejde havde 
inspireret dem til at gå videre med sorgarbejde på skolen og prio-
ritere midler hertil.

En anden faktor som sorggruppelederne havde oplevet var støt-
tende fra ledelsen side var, når de delte deres syn på, at trivsel er 
grundlaget for al god indlæring. ”At børn ikke er indlæringsparate, 
hvis de mistrives og er triste” (I8). 

Endelig var god opbakning fra ledelsen side forbundet med, at de 
generelt havde vist interesse: ved at være lydhøre og eksempelvis 
været åbne for at tage initiativ til at indlede et samarbejde med 
nærtliggende skoler - med henblik på at få en sorggruppe i gang.

Kollegaernes opbakning
Kollegaernes opbakning opfattede sorggruppelederne også som 
betydningsfuld for sorggruppens igangsættelse. Når sorggruppe-
lederne have oplevet kollegaernes opbakning, var det kommet til 



86

udtryk på den måde, at kollegaerne havde vist nysgerrighed for 
deres arbejde og anerkendt deres særlige kompetence med hen-
syn til viden om børn og sorg. Dertil kom, at kollegaer havde givet 
udtryk for, at sorggruppeledernes eksistens var: ”en stor hjælp og 
aflastning og nødvendighed” (I3). 

Kollegaernes delte opfattelse af, at trivsel og læring hænger sam-
men, var også fremmende for igangsættelsen af sorggruppearbej-
det på linje med en tradition for at tale om børnenes trivsel i det 
daglige - og sparring med hinanden herom. ”Det er bare naturligt, 
at vi snakker om, hvordan... øh... hvordan børnene har det lige nu, 
og, om der er registreret nogle forandringer” (I17). Og de venligt 
stemte kollegaer er blandt andet dem, der kaldes: ”Klasselærere 
med stort K – det er dem der meget overbeviste om, at trivslen skal 
være i orden, for at børnene kan lære noget” (I20). 
 
Nogle sorggruppeledere havde oplevet, at kollegaernes opbakning 
var steget i takt med, at de selv var blevet bedre til at beskrive, 
hvad arbejdet som sorggruppeleder går ud på. At det eksempelvis 
ikke handler om at finde løsninger, men om at lytte til børnene. 
Sorggruppelederne kunne endvidere fortælle deres kollegaer, at 
de ikke kan gøre børnene mere kede af det, end de er i forvejen, 
som nogle af kollegaerne havde været bekymrede for. Sorggrup-
peledere med flere års erfaring oplevede, at de kunne være i dialog 
med deres kollegaer med stadig større autoritet, fordi de eksem-
pelvis kunne sige: ”Sådan er det faktisk - det har jeg erfaring for, 
og det er øhmm.. gennem mange år” (I20).

Effektiv rekruttering
Effektiv rekruttering af børn til at deltage i sorggrupperne havde 
været en væsentlig del af den vellykkede start på sorggruppear-
bejdet. Nogle sorggruppeledere havde brugt tid på at udarbejde 
informationsfoldere til uddeling på biblioteker, hos praktiserende 
læger og til sundhedsplejersker i kommunen. Nogle sorggruppe-
ledere havde også lagt informationer ud på skolernes intranet, så 
kollegaer kunne blive opmærksomme på tilbuddet og henvise ele-
ver hertil, hvilket flere efterfølgende havde gjort. 

Sorggruppeledere med AKT baggrund havde endvidere brugt de-
res viden om børnene og opsøgt dem, de vidste, havde mistet en 
forælder. Disse børn havde i nogle tilfælde fortalt sorggruppele-
deren om andre børn, de kendte til, som også havde mistet. ”Så 
rekrutteringen er også foregået gennem børnenes kendskab til hin-
anden” (I21). 
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Kontakten til forældrene havde også været en væsentlig del af den 
effektive rekruttering, og her havde især én sorggruppeleder haft 
succes med at sende breve hjem, som var blevet positivt modta-
get. Brevet havde resulteret i indledende møder mellem sorggrup-
peleder, barnet og barnets eventuelle søskende. 

Ved dette møde havde sorggruppelederen undersøgt, hvad der var 
sket - hvad man var optaget af i familien på det pågældende tids-
punkt - og hvad der evt. kunne være brug for. Sammenhængende 
hermed havde sorggruppelederen fortalt om, hvordan sorggrup-
pen og skolen kunne gå ind og støtte - og mere generelt om børns 
sorgreaktioner. Dertil kom en mere præcis information om, hvad 
en sorggruppe kan bidrage med, og hvad man laver her. Fokus i 
samtalen havde været at få skabt et tillidsforhold: sorggruppeleder, 
barn og familie imellem. Ingen, der havde deltaget i en samtale 
med ovenstående indhold, havde sagt nej til tilbuddet. Den omtalte 
sorggruppeleder havde, foruden en baggrund som lærer, også en 
baggrund som psykoterapeut - og afsat flest timer om ugen til sorg- 
og trivsels arbejde sammenlignet med pilotprojektets andre sorg-
gruppeledere.

Effektiv rekruttering af børn til sorggrupperne fokuserede endvi-
dere på at få kontakt til nye børn på skolen og nogle sorggruppe-
ledere havde gjort det til en del af deres praksis at få undersøgt, 
om nye børn havde mistet nogen, eller havde forældre som var 
alvorligt syge. ”Og så får de en folder af mig, som jeg har udarbej-
det omkring det her tilbud - alle får det tilsendt - både kollegaer og 
børnene og alle hjem - alle får tilbuddet” (I7).

Endelig har det fremmet rekrutteringen af børn, at sorggruppele-
dere havde taget kontakt til lokale medier og på den måde sørget 
for, at der kom artikler i lokale aviser, indslag i lokalt tv - og i nogle 
tilfælde - at børn fra sorggrupperne, var blevet interviewet til områ-
dets skoleblad om samværet i sorggruppen.  

Synligheden havde, udover at fremme rekrutteringen og hermed 
iværksættelsen af sorggruppen, givet sorggruppelederne positive 
tilbagemeldinger og anerkendelse fra skolens personale, forældre 
og det øvrige lokalområde. Det havde øget sorggruppeledernes 
motivation for at gå videre med sorggruppearbejdet, på trods af - 
for nogles vedkommende - manglende opbakning i starten og en 
stor, overvejende frivillig, indsats. 
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Sparringspartnere
Nogle sorggruppeledere havde, i takt med iværksættelsen af en 
sorggruppe på deres skole, formået at etablere et netværk af spar-
ringspartnere, som også anså sorggruppearbejdet på skolen, som 
betydningsfuldt. Netværket kunne bestå af sorggruppelederens 
daglige leder - skoleinspektøren, lederen af PPR, skolepsykolo-
gen, præsten, sundhedsplejersken og i et bestemt tilfælde områ-
dets kræftrådgivning. 

En sorggruppeleder var således blevet kontaktet af områdets kræf-
trådgivning, som havde hørt om sorggruppen på skolen. Hun var 
efterfølgende blevet inviteret til at deltage i den supervision, som 
kræftrådgivningen tilbyder de frivillige, der arbejder med rådgiv-
ning af kræftpatienter og deres pårørende. Sorggruppelederen 
havde takket ja til tilbuddet, og beskrev at have haft glæde heraf, 
som supplement til pilotprojektets supervision. Dels lå kræftrådgiv-
ningen tæt på, dels mødte hun andre frivillige, som hun oplevede 
at kunne udveksle tanker med på en mere fri måde - end hvis spar-
ringen eksempelvis skulle foregå med hendes lærerkollegaer. ”Der 
er for mange ting jeg ikke må sige”. ”Det børnene fortæller mig skal 
ikke videre til hele lærerkollegiet” (I2). 

Det kunne også være svært at sparre med kollegaer, hvis de grund-
læggende syntes, at sorggruppen på skolen var en dårlig idé. Mere 
herom i det følgende afsnit der omhandler, hvad der hæmmer sorg-
grupper på skoler.
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Hvad hæmmer sorggrupper på skoler

De største barrierer for igangsættelsen af sorggrupper på skoler 
har været manglende politisk og faglig prioritering, herunder uover-
ensstemmende holdninger til, hvad der er skolens opgave, og i 
hvilken udstrækning det er nødvendigt at prioritere sorggrupper på 
skoler, som forebyggende indsats. Dertil kommer mangel på op-
bakning fra omkringværende netværk og manglende succes med 
rekruttering af børn til sorggrupperne. Helt centralt har været, at 
det ikke er besluttet ved lov, at alle skoler skal have midler til at 
etablere en sorggruppe. Derfor bliver det helt tilfældigt, hvem der 
prioriterer en sådan indsats og hvorfor.

Ledelsesmæssig prioritering
Når det ikke lykkedes at etablere en sorggruppe på skolen skyldtes 
det, ifølge sorggruppelederne, skoleledelsens manglende vilje/ mu-
lighed for at prioritere sorggruppen økonomisk. ”Skolerne synes, at 
det er en fantastisk god idé - bare de ikke skal betale for det” (I21). 
Nogen oplever god kollegial opbakning, men oplever problemer 
med dem: ”der sidder på pengekassen”. Sorggruppelederne ople-
ver, at hvorvidt sorggruppen prioriteres eller ej, afhænger af men-
neskesynet på den pågældende skole: ”Det er jo pebernødder, når 
man ser på, hvad man bruger på computere, og hvad der bruges 
på specialundervisning i øvrigt. Så er det her jo ingenting - og det 
er jo også noget om, hvad det er for et menneskesyn, vi vægter her 
på vores skole” (I3).

På nogle skoler vurderede ledelsen, at der var så mange andre 
problemer af social art (vold, alkohol mv.) og af sproglig art (98 % 
tosprogede), at man fra skolens side valgte at prioritere indsatsen 
her. På en sådan skole var der i et tilfælde 16 børn, der havde 
mistet en forælder: ”og alligevel blev det ikke prioriteret” (I6). På 
skoler som sidstnævnte syntes akutte problemer i dagligdagen så 
belastende, at tanken om sorggrupper som forebyggende indsats, 
var fjern. Også på mindre socialt belastede skoler kunne det være 
svært at forestille sig en direkte forbindelse mellem en sorggruppe 
og børns forbedrede evne til at kunne koncentrere sig om skole-
arbejdet - på grund af muligheden for at få deres sorg ordentligt 
bearbejdet. 

Andre havde oplevet så store samarbejdsmæssige problemer i le-
delsen med opsigelser mv., som yderligere havde forplantet sig i 
kollegagruppen og forhindret principielle diskussioner om, hvorvidt 
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en sorggruppe på skolen skulle være et tilbud eller ej. ”Folk udvik-
ler ikke tanker og idéer, men holder sig for sig selv” (I15).

Sorggruppeledernes beskrivelser af ledelsers og kollegaers hold-
ninger, der hæmmede sorggruppens igangsættelse, mindede om 
hinanden. I det følgende beskrives de synspunkter, som hæmme-
de sorggrupper på skoler. 

Kollegaers holdninger
Sorggruppelederne beskrev deres kollegaer som arbejdsmæssigt 
pressede. ”Kollegaer kan have svært ved at overskue at spørge ind 
til, hvordan eleven har det, hvis der ikke er synlige tegn på mistriv-
sel, og hvis der er gået tre måneder efter dødsfaldet. Simpelthen 
på grund af stort arbejdspres med 26 elever i klassen og lektioner 
af 45 minutter med ansvar for elevplaner, individuelle handlepla-
ner, lektier og differentieringer og eksamensplaner osv.” (I1).

Arbejdspresset i det daglige - og den enkelte lærers situation med 
mange elever i klasserne – skabte diskussion blandt kollegaer om, 
hvorledes skolens ressourcer skulle bruges. Sorggruppelederne 
havde således oplevet, at deres kollegaer hellere ville have, at 
skolens ressourcer blev brugt til eksempelvis at lave holdopdelt 
undervisning: ”Så kan de få et pust fra undervisning af rigtig mange 
elever” (I8). Det kunne også være til at få gjort noget ved ”fredsfor-
styrreren” i klassen, så der kan blive mere ro og plads til de andre 
børn i klassen. Sorggruppeledernes erfaringer var med andre ord, 
at deres kollegaer hellere ville have, at eksempelvis AKT midler 
blev brugt til børn, hvis mistrivsel er synlig, fordi de larmer eller er 
aggressive i deres adfærd.
 
Sorggruppeledernes kollegaer kunne også have den opfattelse, at 
det slet ikke er skolens ansvar at tage vare på børn sorg i skolen. 
De kunne mene: ”at alt skal være som det plejer” - og at børn skal 
have fred i skolen - fred til at blive undervist. Andre kollegaer sag-
de, at de godt selv kunne tage vare på barnet i situationen.

Kollegaerne kunne også have det synspunkt, at når nu det var læn-
ge siden, at barnet havde mistet, så var der ingen grund til at rippe 
op i det. Kollegaerne kunne i den forbindelse udtrykke bekymring 
for, hvordan de som lærere skulle samle op på elever i klassen, 
hvis den gamle sorg, blev ”levende igen”.

Kollegaernes modstand mod idéen om en sorggruppe på skolen, 
kom ifølge sorggruppelederne, til udtryk på forskellig vis. Det kun-
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ne være ved manglende tillid til sorggruppelederens særlige kom-
petence: ”Tror du virkelig, at det er noget, I kan finde ud af?” Eller 
ved en tilbageholdende interesse i det hele taget: ”Jeg tror, at det 
er et af de kurser, jeg er blevet spurgt mindst til” (I20). Dertil kom, 
at kollegaerne også kunne værge sig ved at henvise eleverne og 
deres forældre videre til sorggruppelederen.

De sorggruppeledere, der havde svært ved at trænge igennem til 
deres kollegaer, oplevede dels, at de manglede erfaring og ”pon-
dus”, dels at de ikke alene var oppe imod et økonomisk begrænset 
system, men også en majoritetsopfattelse på deres skole af, at det 
ikke var skolens opgave og ansvar at tilbyde hjælp til børn i sorg.
 
Rekruttering
Når ledelsen og kollegaer ikke mente, at sorggruppen skulle priori-
teres på skolen, blev rekrutteringen af børn til sorggruppen besvær-
liggjort på grund af manglende henvisninger og hjælp til opsporing 
af, hvilke børn der var berørte. Det samme gjaldt den tendens, at 
når det var over tre måneder siden, at barnet havde mistet, så da-
lede kollegaernes opmærksomhed på, at tabet stadig kunne være 
aktuelt for barnet. Dertil kom, tilsyneladende manglende interesse 
fra ledelsens side, med hensyn til at etablere samarbejde med an-
dre skoler for at få samlet børn nok til en gruppe. 

Som nævnt tidligere savnede sorggruppelederne desuden et par 
ting vedrørende rekruttering af børn, som undervisningen med for-
del kunne bidrage med. Det gjaldt en skabelon fra undervisnin-
gen for, hvorledes en invitation til et samarbejde med andre skoler 
kunne se ud samt et eksempel på et standartbrev og en folder til 
forældre og lokale samarbejdspartnere. ”Jeg følte lidt, at jeg skulle 
opfinde den dybe tallerken – og det har tiden ikke været til” (I20). 
Derudover ville sorggruppelederne godt vide mere om, hvordan de 
skulle kontakte familier med anden etnisk herkomst end dansk. 

Frivillig indsats uden opbakning
Når sorggruppelederne skulle arbejde frivilligt og samtidig mang-
lede opbakning fra deres ledelse og deres kollegaer samt aktører 
i lokalområdet, tærede det på deres engagement. Når de så des-
uden søgte penge til sorggruppens drift og her fik afslag, kunne det 
fratage selv den mest ”brændende” sorggruppeleder energien til at 
gå videre med at få etableret en sorggruppe på skolen.
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Opsummering: Organisering af sorggrupper i skoler

Sorggruppeledernes eget engagement, status på skolen, evne til at 
beskrive egne kompetencer og råderet over trivselsmidler fremme-
de sorggruppens igangsættelse på linje med ledelsens personlige 
erfaringer med børn der mister. Dertil kom kollegaernes opbakning 
i form af hjælp til rekruttering og syn på trivsel som forudsætning 
for læring samt sorggruppeledernes held med - og arbejde for - at 
etablere lokalt netværk. 

Barriererne for at få etableret en sorggruppe var modsat mangel 
på opbakning ledelsesmæssigt og kollegialt, idet andre akutte og 
umiddelbart mere synlige problemer på skolen, blev fremhævet 
som vigtigere. Dertil kom mangel på konkrete redskaber til at få 
sorggruppen præsenteret overfor såvel skolens ansatte som over-
for aktører i lokalområdet og elevernes forældre samt eleverne selv. 
Når sorggruppelederne ikke mødte forståelse i deres omgivelser 
for sorggruppens relevans, tærede det på deres engagement og 
vilje til at yde en frivillig indsats.

Konsekvenser

•	 Sorggruppelederne	skal	vælges	ud	fra	deres	samtalemæssige	
erfaringer med børn, deres status på skolen samt honoreres 
for deres arbejde. 



93

Anbefalinger vedrørende organisering af sorg-
grupper i skoler 

Det var karakteristik for undersøgelsen af de organisatoriske for-
hold, at de ledelser, der havde prioriteret midler til oprettelsen og 
driften af sorggrupper, havde personlige erfaringer med at være 
tæt på børn, der havde mistet og en stærk opfattelse af, at trivsel 
og læring ikke kan skilles ad. I lyset af deres erfaringer mente de, 
at der skulle være en sorggruppe på deres skole, og at det var en 
vigtig og nødvendig indsats for at sikre de berørte børns trivsel på 
kortere og længere sigt.

De sorggruppeledere, der havde opnået erfaringer med at tale med 
børn i sorg, var ligeledes overbeviste om sorggruppens nødven-
dighed. De havde set, hvordan børn var ”blomstret op” og havde 
fået sat ord på svære følelser for første gang, hvilket de havde 
beskrevet som en lettelse. Dertil kom, at de aktive sorggruppele-
deres kollegaer havde tilkendegivet, at børnene var blevet mindre 
indadvendte eller udagerende og mere tilpas engagerede i deres 
omgivelser, efter de var startet i sorggruppen. Derfor kunne de, 
ifølge kollegaerne, bedre koncentrere sig om skolearbejdet.

I lyset af de personlige og faglige erfaringer med sorggrupper (læs: 
iagttagelserne af børnenes forvandlinger) synes det oplagt at styr-
ke den organisatoriske forankring og politiske opbakning af sorg-
grupper i skoler. Her følger anbefalinger desangående.

Organisatorisk forankring
Kræftens Bekæmpelse har rådgivninger i hele Danmark og disse 
står for at rådgive og støtte patienter og pårørende, der er ramt af 
kræft. Her er ansat erfarent personale med særlig forstand på råd-
givning og på visitation af frivillige og af andre personalegrupper 
med fagrelevante kvalifikationer, som kan supplere den rådgivning, 
der gives af professionelle.   
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Visitation og supervision

 
Det anbefales, at ”Sorggrupper i skoler” forankres i landets 
kræftrådgivninger således, at den kræftrådgivning, der er 
placeret tættest på hver skole, varetager visitationen og 
supervisionen af sorggruppeledere, evt. så de indgår i hold 
sammen med andre semiprofessionelle, der påtager sig 
rådgivningsopgaver. 

Rekruttering af sorggruppeledere
Pilotprojektets sorggruppeledere havde forskelligartede baggrun-
de og motivationer for at melde sig som sorggruppeledere. Eva-
lueringen viste, at de sorggruppeledere der havde størst succes 
med sorggruppearbejdet, havde særlige kendetegn. De var typisk 
AKT lærere og havde modtaget undervisning i kommunikation på 
et tidligere tidspunkt. Nogle havde også en terapeutisk efteruddan-
nelse. Disse sorggruppeledere havde tilsyneladende størst gen-
nemslagskraft i kollegagruppen og i forhold til ledelsen på deres 
skole. 

Sorggruppelederes kendetegn

 
Det anbefales, at man fortrinsvis opfordrer AKT lærere - 
og andet personale med samtalemæssige erfaringer - til at 
melde sig som sorggruppeledere. 

Politisk prioritering og opbakning
Hvis man ikke fra politisk side melder ud, at sorggruppearbejde 
skal prioriteres i skolen - og yder ekstra midler hertil, vil det fortsat 
være op til den enkelte ledelse frivilligt at prioritere dette arbejde. 
På den måde risikerer man, at det kun bliver børn på skoler, hvor 
ledelser selv har erfaringer med børn der mister, der får mulighed 
for at gå i en sorggruppe tæt på deres dagligdag i skolen.
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Afsættelse af midler til sorggrupper

 
Det anbefales, at man politisk anerkender sorggruppear-
bejde som en selvstændig aktivitet i skolen, der på linje 
med andet trivselsarbejde, kræver tid og midler til drift og 
forberedelse. ”Pilotprojekt sorggrupper i skoler” estimerer, 
at det kræver midler, der svarer til: a) 100 lærertimer om 
året b) midler til forplejning ved møderne og evt. til en ud-
flugt og c) lokaler til rådighed. 

Mørketal
Flere sorggruppeledere delte den erfaring, at der ikke havde været 
børn nok på skolen til at igangsætte en sorggruppe. Sorggruppe-
lederne antog i den forbindelse, at der kunne være berørte børn 
på skolen, de ikke kendte til. Der var således ingen fast procedure 
vedr. forespørgsel om forældretab ved elevers skolestart.

 
Det anbefales, at man indarbejder en beskrivelse af sorg-
gruppen som tilbud på skolen - i det materiale man giver 
nye elever og deres forældre - og at lærere opfordres til 
at være opmærksomme på, om nye elever har mistet en 
forælder eller anden nær tilknytning. 
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Kvalitet af data

I det indledende litteraturafsnit refereres til undersøgelser, der vi-
ser, at børn oplever det at deltage i en sorggruppe som en stor 
hjælp og aflastning, fordi de kan dele deres tab med andre her og 
nu. Nærværende undersøgelse peger på samme tendens, formid-
let gennem sorggruppelederne selv og deres kollegaer. Undersø-
gelsen har dog ikke haft børnenes udbytte som tema, men kvalifi-
ceringen af de professionelle, som skal varetage samtalerne med 
børnene. I litteraturen har det ikke været muligt at finde lignende 
undersøgelser, som så specifikt koncentrerer sig om ikke-uddan-
nede terapeuters kvalificering til sorggruppeledere og slet ikke i en 
skolekontekst. Man kan derfor ikke sige om undersøgelses empiri 
understøtter resultater fra andre lignende undersøgelser eller det 
modsatte.

Da empirien kredser om undervisning og supervision, tilvejebragt 
af den samme person nemlig JD, og ikke om et standardiseret og 
på forhånd gennemprøvet undervisningsprogram, er generalisér-
barheden for undersøgelsen lav. Undersøgelsen har dog bidraget 
med en nuanceret beskrivelse af sorggruppelederes behov for un-
dervisning, eksempelvis nødvendigheden af deltagerinddragelse, 
træning og feedback samt diskussion. Da evaluator har været in-
ternt koblet til pilotprojektets ophavsmænd kan kritikken af under-
visningen være underestimeret. Det gælder også selv om evalua-
tor har forsøgt at tage højde herfor ved at spørge ind til, hvordan 
deltagerne mente, at undervisningen kunne forbedres til gavn for 
projektet i fremtiden.
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Perspektivering

At tale med børn i sorg er en ansvarsfuld opgave, som kræver re-
spekt og evne til se og møde de berørte børns behov og grænser. 
Derfor er det vigtigt, at de mennesker der skal udføre disse samta-
ler er forsvarligt kvalificerede og har deres egen eventuelle sorg på 
plads. Nærværende evaluering stiller skarpt på nødvendigheden 
af, at visitationen af kommende sorggruppeledere skærpes, samt 
at supervisionen af de kommende sorggruppeledere gøres obliga-
torisk. 

Med fremtidig politisk og finansiel opbakning til ”Sorggrupper i sko-
ler” vil flere børn kunne få hjælp uanset social baggrund. Ledere 
af sorggrupper vil desuden kunne fungere som ressourcepersoner 
på skoler generelt, når et barn mister en forælder eller anden nær 
pårørende. Det betyder, at de vil kunne træde ind ved uforudsete 
begivenheder og stå for at vejlede og oplyse deres kollegaer i for-
hold til barnet og dets familie på kort og på langt sigt, eksempelvis 
i samarbejde med skolens psykolog. 

Nærværende evaluering afdækker ikke børnenes perspektiver på 
sorggrupperne, ligesom det kun var muligt i et enkelt tilfælde at 
følge et par af de sorggruppeledere, der havde deltaget i undervis-
ningen. I fremtiden vil det være interessant at undersøge nærmere 
- og få dokumenteret - hvad børnene får ud af at komme i en sorg-
gruppe på en skole. Derudover kan det grundigere undersøges, 
hvad der foregår i sorggrupperne - og hvordan sorggruppelederne 
agerer her. En vinkel kunne være at se på, hvad det er ved sorg-
grupperne, der gør en forskel for det enkelte barn - og på, hvad en 
sorggruppe kan bidrage med set i forhold til individuelle samtaler.

Nogle børn havde så svære sociale og psykiske problemer, at de 
ikke kunne rummes i sorggruppen. I sådanne tilfælde bør det sik-
res, at børnene får anden hjælp og eventuelt tilbydes individuelle 
samtaler med sorggruppelederen, som skal have mulighed for at 
bringe situationen op med en supervisor.
 
I fremtiden kan det også undersøges, hvordan man kommer i kon-
takt med de børns forældre, som har anden etnisk baggrund end 
dansk - og hvad der skal til for, at sorggrupper også kan være et 
attraktivt tilbud for deres børn.
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Bilag A: JD´s program for undervisningen  

Modul I – Organisatorisk
Antal af gruppeledere
Mødefrekvens
Møderum
Visitation
Antal deltagere
PR – kendskab til gruppen
Aldersinddeling
Åbne grupper – Lukkede grupper
Gruppens kultur
Økonomi
Supervision

Modul II – Børn og Sorg
Indledning: 
Sorgens kultur og kulturen i sorgen. Gennemgang af den histori-
ske kulturelt betingede sorg og de kompetencer, der udvikles af 
erfaring

Når børn har ondt i livet:
Afdækning af problemets omfang, hvem og hvor mange taler vi 
om? 
Hvad er vores rolle: om at berøre og at blive berørt. Vi ser det vi 
håber – hvad er det der ofte får os til at overse børnenes behov? 
Sorg er ikke en sygdom – hvad får os til at sygeliggøre det sorg-
ramte barn frem for at synliggøre dets behov?

Børn og sorg
Ud fra arbejdet i Teenagegruppen beskrives via filmklip og ek-
sempler forskellige problemer/ problemstillinger, gruppeproces og 
indhold i sorggruppearbejdet. Om børnenes behov for det voksne 
samspil/ modspil. Børns alder betinger deres forståelse, om sor-
gen der modnes med barnet. De små børns sorg – ”De er for små 
til at huske og for store til at glemme”.

Modul III – Den svære samtale
Sproget som redskab og sprogets betydning.
Hvad er det børn vil tale med voksne om?
Eksempler fra situationer med børn i sorg: om at skabe barnets 
historie og genkende sig selv.
Hvordan hjælper vi børn med svære trivselsproblemer som følge af 
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eksempelvis forældretab. Klip fra teenagegruppen indgår.

Oplæg til fælles dialog
Med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer. Hvem ejer det 
besværlige i en samtale, hvor hører det hjemme? Oplæg og dialog 
mellem deltagerne.
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Bilag B: Interviewguide til telefoninterview 

Jeg hedder Annemarie Dencker og er ansat som projektleder i pro-
jekt ”Børn og Sorg” i Kræftens Bekæmpelse. Det var mig der var 
med til undervisningen med Jes Dige, hvor jeg kort fortalte, at jeg 
vil følge pilotprojektet med at få sorggrupper ud på skoler. Det be-
tyder - udover at jeg var til stede i undervisningen - at jeg gerne vil 
interviewe jer, der var med til undervisningen undervejs og følge 
den supervision, som I kommer til at deltage i. Når jeg ringer til dig, 
så er det for at høre om netop dine erfaringer fra undervisningen 
og fra dit arbejde med at få sorggruppen i gang. Dine erfaringer 
og fortællinger kan hjælpe os til, at vi i Kræftens Bekæmpelse kan 
få dokumenteret og kvalificeret arbejdet med sorggrupper i skoler 
yderligere, hvilket er vigtigt, hvis sorggrupper på skoler skal udbre-
des til alle skoler i Danmark. 

Til sidst i interviewet kunne jeg også godt tænke mig at høre lidt 
om, hvad din motivation for at gå ind i arbejdet med børn og sorg 
har været. Ja, det er det… Har du nogle spørgsmål lige nu til det, 
jeg har fortalt? Så vil du måske starte med at fortælle lidt om dig 
selv? Hvor du arbejder.. Hvad dine ansvarsområder er i det dag-
lige… Hvad du er uddannet som - og hvordan det gik til, at du kom 
med til undervisningen om børn i sorg...

Undervisningen (reaktioner, udbytte og praksis)
Hvad er dine umiddelbare tanker/ reaktioner på undervisningen? 
Hvad har du især kunne bruge fra undervisningen? Hvilke aspekter 
husker du specifikt? Eksempler? Kan du give eksempler på, hvor-
dan du i praksis har benyttet disse aspekter fra undervisningen? 
Var der noget i undervisningen, som du synes fungerede særligt 
godt? – hvad var det? Hvordan har du kunnet bruge det efterføl-
gende? Var der noget i undervisningen, du synes manglede? Var 
der noget i undervisningen, som du synes var mindre godt/ kunne 
blive bedre? Hvilket? Andre kommentarer til undervisningen?

Status på gruppen (antal, køn, alder og social baggrund)
Hvordan er status for jeres sorggruppe lige nu? Hvor mange børn 
har I i gruppen? Hvor gamle er de? Hvordan er fordelingen mellem 
drenge og piger? Har du noget indtryk af børnenes sociale bag-
grund? Hvis gruppen ikke er kommet i gang, hvilke grunde ser du 
til dette? Andre ting/ aspekter du synes er vigtige her?
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Gruppens opstart (organisatoriske faktorer der har 
fremmet/hæmmet processen)
Hvordan vil du beskrive opstarten af gruppen efter du/ I kom fra 
kurset? Hvorledes har I rekrutteret deltagere til gruppen? Hvilke 
udfordringer har I mødt her? Hvem har støttet jer i forbindelse med 
gruppens opstart? Hvordan? Hvad har ledelsen sagt/ gjort? Hvor-
dan har det set ud med finansieringen af sorggruppearbejdet? ti-
mer/ løn/ fysiske rammer/ lokaler. Hvordan har kollegaernes reakti-
oner været? Hvad har de sagt/ gjort? Hvad har i det hele taget gjort 
det nemmere/ sværere at få sorggruppen i gang? Andre aspekter 
du synes er vigtige her?

Udfordringer i arbejdet (egen rolle, gruppedynamik, en-
kelte børn)
Hvilke udfordringer oplever du i arbejdet med sorggruppen? Sam-
talerne med børnene? Børnene sammen? Eksempler? Som grup-
peleder? Er der ting i gruppen, som du oplever virkelig fungerer? 
Eksempler? Er der andre aspekter, som du synes er vigtige her?

Motivation for arbejdet (faglige og personlige erfaringer)
Hvordan vil du beskrive din motivation for at gå ind i arbejdet med 
sorggrupper? Hvad har du selv af faglige/ personlige erfaringer? 
Hvilken betydning tænker du, at disse erfaringer har for dit arbej-
de som sorggruppeleder? Kan du give et eksempel herpå? Andre 
aspekter?


