Mælkebøttebarn i blomst
- en lige så stærk historie som Lisbeth Zornigs

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

Sarah Jonsson
PPR psykolog
Anmeldelse af bogen Mælkebøttebarn i blomst fra en kandidat i pædagogisk psykologi
Det er som en case beskrevet med hovedpersonens egne ord - så i forhold til et kvalitativt indblik i
et barns oplevelse af at vokse op med fysiske overgreb, kan man bestemt bruge den fagligt. Det er
interessant, at den fanger livets kompleksitet, ambivalens og forvirrende paradokser rigtig godt. Der
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er ikke noget sort/hvid over den, og derfor bliver det nemmere at sætte sig ind i hvor stor en
udfordring det er for et barn, at finde mening, sammenhænge og orden i dets oplevelse. Slemme far
er også sjove far, og søde mor er også fraværende mor.
Jeg synes også at bogen lægger op til sympati med forældrene på trods af deres fejl - hvilket jeg
rigtig godt kan lide. I pædagogiske kredse kan der godt være en tendens til i værste fald at se på
"ikke-gode-nok" forældre som ondskaben selv, og i bedste fald som tosser der ikke er håb for, og
derfor skal have fjernet børnene. Bogen skildrer i modsætning til dette forældre som nogle der
gerne vil og som dybest set har masser af kærlighed at give, men som pga manglende ressourcer,
manglende mestringsstrategier og misbrug af hash og alkohol fejler. Man har fornemmelsen af, at
med den rette familieorienterede indsats, kunne familien godt blive hel og god.
Maria Christina Behnke Kandidat i pædagogisk psykologi
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