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Læs her hvad en PPR psykolog skriver når Tina M. - L. Campbell underviser i cases
fra Mælkebøttebarn i blomst
Her får du en case, der gør afstanden til den konkrete virkelighed mindre. Psykologien
beskriver mange hverdagsfænomener i et teoretisk sprog med mange fagudtryk. Tinas
historie skaber bindeled mellem teori og praksis.
Vi føler med Tina, når hun kæmper for bl.a. ikke at udvise samme psykiske symptomer,
som sine forældre. Vi oplever virkelighedens kompleksitet, når vi følger de (sekundære)
traumatiserende begivenheder. Vi krummer tæer, når Tina leger sin virkelighed i
børnehaven, og ingen griber ind. Vi græder indeni, når Tina ikke evner at aflæse andre,
og derfor igen og igen kommer i dramatiske situationer. Vi glædes over, at Tina bl.a.
opnår empati og stor selvindsigt.
Tinas fortælling er troværdig, lige til og indeholder rigtig mange lag. Den er oplagt som
supplement i teoretisk undervisning. Her ville flere lag kunne udforskes og give de
studerende en fællesskabsfølelse samt faglig relevans ved efterfølgende teoretisk
belysning. Man kunne med fordel bruge casen til at sekvensopdele undervisningen.
Cases åbner op for selvvirksomhed ved indsigt i og sans for psykologiske begreber og
teorier hos den studerende.
Anbefalede case elementer i Tinas historie:
•
•
•
•
•

Udsatte børn og unge
Barn af alkoholiker, af psykisk syg, af invalid
Barn, ung, voksen, mor med invaliditet
Forældre til barn med handicap
Pårørende til psykisk syg
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En psykolog anmelder bogen Mælkebøttebarn i blomst
En meget fin og spændende bog. Man kan virkelig mærke, at den har været vigtig for
Tina at skrive selvom det måske i første omgang ikke var med henblik på en udgivelse.
Der er ingen tvivl om, at bogen vil være meget inspirerende for mange forskellige
læsere. Det gælder både mennesker der selv har svære oplevelser med i bagagen, andre
med en eller flere funktionsnedsættelser, pårørende og fagpersoner.
Som fagperson er det i hvert fald meget motiverende at læse, hvordan Tina med de
oplevelser, hun har haft og den modgang, hun har mødt, alligevel har formået at komme
til det punkt, hvor hun er i dag. Det er godt at blive mindet om, at alle mennesker,
uanset deres baggrund, har styrker, nogle flere end andre, og at disse absolut ikke må
glemmes i det arbejde, man som fagperson udfører.
Svagheder og problemer er ofte lettere at få øje på men kan samtidig skabe en negativ
kultur omkring de mennesker, der på den ene eller anden måde er i kontakt med
behandlingssystemet.
Det er rart at læse Tinas egne løsningsforlag til, hvordan hun og hendes familie kunne
have været hjulpet bedre – stemmer som Tinas har jo desværre ofte en tendens til at
blive overhørt. Forhåbentligt vil andre i lignende situationer kunne bruge Tinas
erfaringer til selv at få øje på løsninger eller muligheder, de måske ikke troede
eksisterede.
Jeg vil bestemt anbefale bogen til andre fagfolk, mælkebøttebørn og deres pårørende
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