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en årrække. Det giver andre problemer end tidligere, 
fortæller Ditte Winther-Lindqvist:

“Unge med alvorligt syge forældre er på en måde 
en ny og voksende problematik, for aldrig tidligere 
har der siddet så mange unge i gymnasiet og på de 
andre ungdomsuddannelser, som befinder sig i en 

ANGST, SORG  
OG FRAVÆRS- 
PROCENTER

OM AT LEVE MED EN ALVOR- 
LIGT SYG FORÆLDER:
Tre citater fra Ditte Winther-Linqvists materiale:

“Jeg kan ikke rigtigt bringe sygdommen ind i 
mit ungdomsliv, og jeg kan heller ikke have mit 
ungdomsliv derhjemme.”

“Vores hjem er sådan et handicaphjem nu med 
slisker og hejse og sprøjter og kørestol. Og det 
har jeg bare ikke lyst til at have mine venner 
med hjem i.”

“Jeg kan ikke fortælle min mor, hvordan jeg 
har det, for så vil hun bare ædes op af det. Jeg 
ved, det lyder ondt, men jeg ville bare ønske, at 
det skete nu. Så hun kunne få det bedre, og jeg 
kunne få det bedre.”

Læs mere på bornungesorg.dk under Projekt 
Unfair, hvor der findes gode råd til lærere og 
studievejledere om unge i sorg.  

af Signe Løntoft

Hvad er det værste ved, at din far er syg? Sådan lød et af 
de spørgsmål, som Ditte Winther-Lindqvist stillede en 
teenagepige i forbindelse med sin forskning i unge og sorg. 
Svaret pegede på et problem, som blev tydeligere og tydeli-
gere, efterhånden som hun dykkede ned i sit materiale.  

“Hun svarede, at det værste var, at hun havde svært ved at passe sin skole 
samtidig. På det her tidspunkt sidder hendes far altså i kørestol og er i den 
terminale fase af et sygdomsforløb, men pigen oplever, at det værste er, at 
hun risikerer at komme bagud i gymnasiet.”

Den bekymring er hun langt fra alene om. Angsten for at sakke bagud i 
forhold til karakterer, uddannelsespladser og en plads i solen går igen i Ditte 
Winther-Lindqvists interviews og sætter de unge i et ulideligt dilemma:

“De unge, jeg har interviewet, går enten i udskolingen eller gymnasiet 
eller lignende. De er meget bevidste om, at de risikerer at præstere dårligere 
på grund af deres forældres sygdom, og at det kan få konsekvenser for deres 
fremtid, hvis de ikke hænger på,” fortæller Ditte Winther-Lindqvist, hvis 
forskningsprojekt om unge er finansieret af organisationen Børn, Unge & 
Sorg.

En ny og voksende problematik
Hvert år bliver mange tusinde danske familier med børn og unge kastet ud 
i en situation, hvor en mor, far eller søskende bliver alvorligt syg eller dør. 
Ifølge Børn, Unge & Sorg oplever 82.000 børn og unge i løbet af et år, at 
en eller begge forældre er alvorligt syg, mens ca. 6.000 hvert år mister en 
forælder. 

Antallet af børn og unge, som lever med en alvorligt syg forælder, er 
stærkt stigende, fordi mange alvorlige sygdomme kan holdes i skak i læn-
gere tid. I dag er for eksempel kræftdiagnoser ofte noget, man lever med i 

Lærerne skal på banen, og systemet skal være fleksibelt, når elever 
rammes af sorg og krise i forbindelse med en alvorligt syg forælder, 
mener Ditte Winther-Lindqvist, som er ph.d. i udviklingspsykologi 
og lektor på DPU. Hun har forsket i, hvordan unge oplever at have 
alvorlig sygdom inde på livet.
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krisetilstand i en lang periode af deres ungdomsliv. Det skal vi finde ud af at 
forholde os til, for en nylig undersøgelse viste faktisk, at de unge pårørende 
til alvorligt syge forældre er lige så belastede som de efterladte.” 

Langvarige sygdomsforløb er sværere at have med at gøre end dødsfald. 
Hvor en uddannelsesinstitution kan lave en håndfast plan for håndteringen 
af et dødsfald, er de unge med alvorligt syge forældre sværere at sætte på 
formel:

“Der eksisterer ikke nogen fast opfattelse af, hvornår noget er så alvorligt, 
at der skal iværksættes en indsats. Samtidig kendetegner det ofte alvorlige 
sygdomsforløb, at det går op og ned. Det betyder, at det kan være svært for 
skolen og lærerne at følge med i forholdene i hjemmet, for de kan ændre sig 
med kort varsel.”

Urimelige konsekvenser
Når Ditte Winther-Lindqvist skal sammenfatte konsekvenserne for de unge, 
der lever med alvorligt syge forældre, fortæller hun om en hverdag splittet 
mellem ønsket om at bevare et normalt ungdoms- og skoleliv og et behov 
for at kunne koncentrere sig om sin sorg og holde sammen på et hjem, der 
ofte er på grænsen til opløsning. 

“De oplever både emotionelle og praktiske udfordringer. De lider af angst 
og har stresssymptomer som hukommelses- og koncentrationsbesvær, og 
samtidig har de problemer med at skulle være forskellige steder på én gang. 
Ofte spiller de unge en større rolle i forbindelse med søskende og hospi-
talsindlæggelser, og de vil gerne være til stede, når der skal gives svar på 
blodprøver og scanninger. Det kan være med til at give for meget fravær, 
hvilket bekymrer dem.”

De unge er ifølge Ditte Winther-Lindqvist havnet i et hul, hvor de presses 
ud over rimelighedens grænser.

“Det er absurd, at de unge skal bekymre sig så meget om, hvorvidt de 
kommer bagud i skolen, når deres mor eller far ligger for døden. Man 
tænker jo ud fra et humanistisk synspunkt, at de naturligvis skal bruge så 
meget tid som muligt sammen med den døende forælder og ikke sidde og 
regne på fraværsprocenter. Samtidig er det urimeligt, at vi har indrettet sy-
stemet sådan, at det kan få voldsomme konsekvenser for de unges fremtid, 
at de ikke kan præstere på fuld kraft i en periode.”

Ditte Winther-Lindqvist sammenligner situationen for de unge med 
resten af arbejdsmarkedet, hvor man de fleste steder har mulighed for at få 
orlov eller gå på nedsat tid, hvis en ægtefælle ligger for døden. 

“Du skal i hvert fald ikke gå og bekymre dig om at blive fyret, hvis du 
går med til en scanning. Og her har vi at gøre med helt unge mennesker i 
15-16-17-års-alderen, som er i gang med at miste hele fundamentet for deres 
tilværelse.”

Lærerens rolle
Ditte Winther-Lindqvist har flere forskellige bud på, hvordan uddannelses-
institutionerne kan hjælpe de unge, hun er stødt på. Nogle handler om at 
skabe fleksibilitet i systemet – for eksempel bedre muligheder for at tage 
orlov eller hæve loftet for fravær for berørte elever – andre handler om et 

bedre sorgberedskab på den enkelte skole. Meget 
handler imidlertid også om lærerens rolle.

“Mine interviewpersoner taler af og til om lærere, 
der giver længere line og udviser forståelse for, at 
de unge ikke kan lave det samme antal afleveringer 
som de andre elever. Jeg hører imidlertid også mange 
fortælle, at de slet ikke tror, deres lærer er klar over, 
at deres mor eller far ligger for døden. De ved ikke, 
hvordan de skal fortælle det, fordi der ikke er en 
relation, hvor det er naturligt.”

De sorg- og kriseramte unge aktualiserer på den 
måde diskussionen om, hvilken rolle læreren skal 
spille i gymnasiet:

“Disse elever har brug for mere involvering, end 
der er tradition for på mange gymnasier. Læreren 
skal ikke ind og være terapeutisk, men de centrale 
lærere skal kende de unges hjemmesituation, så 
de kan hjælpe eleverne med at strukturere deres 
arbejde. Studievejledningen kan tage sig af det 
mere psyko-sociale arbejde, men deres almindeli-
ge faglærere skal kende til elevens situation,” siger 
Ditte Winther-Lindqvist og nævner, at det stemmer 
overens med anden forskning i årsager til drop-out, 
hvor følelsen af at betyde noget for nogen har en 
præventiv virkning. 

“De unge i min empiri giver udtryk for, at det be-
tyder meget for dem, at deres lærer spørger til dem 
– men at alt for få gør det.” X

DITTE WINTHER-
LINDQVIST
Ditte Winther-Lindqvist er lektor i udviklings-
psykologi med forskningsområde indenfor 0-18 
åriges liv, udvikling og aktiviteter. 
Hun har tidligere været forskningsmedarbejder 
i organisationen Børn, Unge og Sorg.
 
Læs mere på gymnasieforskning.dk

 Ň Fortrolige voksne i de unges liv: Helle 
Rabøl Hansen, Ditte Winther-Lindqvist & 
Jens Christian Nielsen

 Ň Omsorgmålingen. Når sorgen rammer: 
Kari Dyregrov et al.

 Ň Evaluering af projekt UNFAIR: Marie Sti-
gaard Tølbøll & Niels Hoffmann Haahr
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