Når børn vinder selvværdet tilbage gennem leg
Af Birgitte M. Hansen, Psykoterapeut, MPF
Til børnehave og skole - forældre og fagpersoner.
Drenge og piger, der er på vej ind i en skæv udvikling med sig selv kan få det godt
igennem leg. Igennem sandplay – en særlig form for legeterapi - finder barnet ro indeni barnet får plads til glæde, indlæring og kan indgå i fælleskaber igen.
Sandplay gør brug af børns egne naturlig måder at få orden på indre kaos, at finde ro og
selvværd. Det er således muligt at hjælpe børn der er kede af det, børn som er i
forskellige former for ubalance - for udadreagerende - eller for indadreagerende, og støtte
børn i at overvinde indre vanskeligheder eller bearbejde svære eller traumatiske
oplevelser.
Sandplay er en særlig form for legeterapi, der udnytter børnenes egne evner for at løse
deres problemer. Fysiske og psykiske symptomer forsvinder og børn udvikler en
grundlæggende psykisk trivsel, et solidt selvværd og genfinder en tro på livet.

Hvad er sandplay?
Sandplay opstod første gang indenfor børnepsykologien i 1920’erne. Et sandplayrum er et rum fyldt
med figurer og legetøj, hvorigennem man kan afbillede og udtrykke alle følelser et menneske kan
opleve og hændelser som mennesker kan komme ud for i livet.
Barnets leg foregår i mod- og medspil til sandplayterapeuten, som har en grundig uddannelse i bl.a.
sandplay, i udviklingspsykologi og i teorier og temaer om sorg, traumer, krise, selvværd m.v. At gå
i sandplay er et forløb, hvor barnet i tavs eller sproglig leg - udtrykker sine vanskeligheder og
derigennem vikler sig ud af dem. Resultaterne er at børn begynder at trives fysisk og psykisk og
udvikler sig alderssvarende. Børn får adgang til deres ressourcer, de integrerer livserfaringer og
udvikler kompetencer, som den enkelte behøver for f.eks. at kunne mestre indre uro, eller håndtere
oplevelser med tab af selvværd, sorg, skilsmisse eller på anden vis indgå i komplekse sociale
fællesskaber. Sandplay bruges idag til såvel børn som voksne, som ikke trives.

Hvordan foregår det og hvordan virker det?
Barnet leger og udtrykker sig igennem leg med figurer og sand. Det skaber verdner i sandplay:
Disse verdner kan f.eks udtrykke dynamik i barnets indre og- eller kan være udtryk for virkelige
hændelser i børns ydre virkelighed. At blive menneske handler bl.a. om at skabe og udvikle en
forbindelse mellem det indeni og det udenfor selvet. Identitet opstår både inde fra, men også på
baggrund af hvordan vi møder omverden, hvordan vi har adgang til evner, skaber erfaringer og hhv.
mødes og spiller ind i det sociale fællesskab. Dette udnyttes skabende i arbejdet, som dermed
stabiliserer barnet egen kerne og oplevelse af sig selv, ligesom det bearbejder de ydre oplevelser.
Det svære - eller det børn ikke kan tale om, fordi de ikke kan forstå det eller rumme det kan
undersøges i sandplay. Det er unikt, fordi det foregår i barnets eget sprog og igennem børns egen
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fantasi og historiefortælling. Barnet mødes i øjenhøjde og behøver ikke at fortælle hvad der er galt,
det ved de fleste børn ikke og mange gange er årsager og dynamik mere komplekse.
Igennem legen arbejder barnet med sig selv i et figursprog som virker ind på barnets dybe indre og
som giver konstruktiv genlyd i dets ydre adfærd og trivsel. F.eks kan børn pludselig sige fra, de tør
mere - f.eks i tilknytning, børn melder sig ind i fællesskabet eller konkret holder de op med at slås.
Kort kan man sige, at ved at komme til udtryk med sig selv opstår man som menneske. Barnet får
adgang til dets ressourcer, som det skal bruge for at kunne fungere i en kompleks verden. Og for
eks.vis at bearbejde vanskelige oplevelser.
Mange børn som har symptomer eller som handler uhensigtsmæssigt i omgivelserne spiller disse
indre dramaer ud på en forkert frekvens og bliver ikke hørt i skole og børnehave, fordi det ikke
giver mening der. Spiller man dem ud i sandplay – i sandkasse leg hos en professionel – indgår det i
en proces, hvor det udtrykker betydning, samtidig med at det mødes på dybeste niveauer i barnets
indre – ligesom at barnet mødes i en relation med en betydningsfuld voksen. Barnet skaber orden i
et oplevet indre eller ydre kaos.

Eksempler fra børns arbejde i sandplay
Mange børn med indre uro arbejder i sandkassen eksempelvis med at udtrykke kamp: hvad er godt
og hvad er skidt i livet. De arbejder ofte hårdt med at forstå indre kampe afbilledet som kræfter og
kampe mellem det gode og det onde; f.eks afbilledet konkret i form af, at barnet skaber og
destruerer og lader nogle figurer dø i sandet. Efter gentagne hårde kampe, hvor død og liv
undersøges og afbilledes, monsterkampe udkæmpes - opstår helt naturligt landskaber med ro og
sandkassen afbilleder behovet for at skabe, være og indgå i fællesskaber (se billederne tilslut).
Konkret bygger en del drenge efter leg med aggressionsverdner i sandplay - f.eks samfund op, hvor
indbyggerne tjener penge, spiser mad og køber legetøj og hvor barnet indfører en højere orden og
tryghed.
Disse drenge og piger viser eks.vis hvordan sandplay gør det muligt for dem at genfinde sig selv.
De skaber og udvikler nyt, f.eks igennem at de bygger helt nye typer huse og de kroner sig som nye
typer helte, der vokser op og skaber nye gode verdner med orden i. Det er bemærkelsesværdigt, at
de skaber sand-verdner, hvori der er stor indsigt og beskyttelse for børn og voksne. De bombeskyts
som i et tidligere arbejde af et barn blev brugt til at bombe mennesker med overgår senere i et
forløb af samme barn helt naturligt til f.eks at blive til beskyttelse, hvor de lyser i mørket – for
måske tilsidst at blive til lysende æg, hvorudaf nye fugleunger opstår. Ofte ses f.eks underskønne
stjerne-rige og fuglelandskaber eller lystårne, der rejser sig op. Barnet udvikler sine egne løsninger
og rejser sig selv og sit indre op. Ved at udleve sine spændinger får barnet det bedre i den virkelige
verden undervejs. Og det virker direkte ind på barnets hverdag, familietrivsel og skolegang.
Børnene er bevidste om deres historie, i slutningen af et forløb refererer de til, at netop fordi de
kendte til ”de tidligere krige” (oplevet indeni dem selv og afbilledet i sandet), er de istand til at
skelne mellem godt, ondt, og tidligere såret og bygge noget særligt unikt op i de afsluttende
verdener af et sandplayforløb. Børn kan f.eks direkte omtale, at en kode er brudt, at de har fundet en
nøgle, en skat, en særlig viden, at kaninen ikke længere har ondt i maven m.v. Konkret kommer det
til udtryk i barnets virkelige ydre verden i form af indre ro, glæde, fred med sig selv, forbedret
indlæring og ophør af barnets fysiske symptomer. Ligeledes er det efter et forløb med sandplay
muligt at få god kontakt med barnet i skolen og nærvær og glæde mellem barnet og dets forældre.
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Børn (og voksne), der f.eks. oplever at mobbes eller ser ud til at have mistet sig selv vil udtrykke
dette i et sandkasseforløb - på en beskyttet måde og herigennem frigøre sig fra smerte og tab af
selvværd, som har hæmmet deres udvikling, som lå så dybt i dem, og som ingen troede, at det var
muligt at overvinde. Konkret opstår tillid til de miljøer de befinder sig i igen, barnet finder glæden
frem og almen udvikling fortsætter eller igangsættes.
Sandplay bruges også til børn der har oplevet trafikuheld eller hvor ingen kan forstå hvorfor barnet
ikke trives. Det bruges til børn og voksne, som tidligt er blevet adskilt fra mor og far i korte eller
længere perioder eller som har oplevet vanskelige oplevelser tidligere i livet.

Eksempel fra begyndelsen af en 6-årig
drengs sandplay forløb. Den verden han
opbygger i sandet er præget af kaos og
krig.
Sandkassen afspejler stor indre kaos som
bla. kom til udtryk i hverdagen som
urolig adfærd.
Men bemærk ambulancen, redningsfolk
og båren nederst i højre hjørne af
sandkassen, hvor en såret bæres ud af
krigszonen. Her er det første tegn på at
drengen hjælper sig selv gennem legen.

Her ses en af sandkasserne i den
afsluttende fase af den samme drengs
sandplay forløb. Bemærk forskellen fra
sandkassen ovenover. Her ses træer og
figurer, der udtrykker ro og orden og et
fredsommeligt vandløb med ænder
øverst i højre hjørne.
Bemærk også nøglen der kommer til
syne i sandet neden for vandløbet.
Nøglen symboliserer at drengen er ved at
finde hjem.
Drengen trives nu i skole, i familien og
blandt sine kammerater. Hans indlæring
er også væsentligt forbedret nu.

Læs mere om sandplay og børn og unge på www.sandplay.dk
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