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Ágrip  

Verkefnið sem hér er lagt fram er tvíþætt og felur annars vegar í sér bæklinginn 

Sorg og sorgarviðbrögð einstaklinga með þroskahömlun og hins vegar fræðilega 

greinargerð. Bæklingurinn er ætlaður þroskaþjálfum og markmið hans er að auka 

skilning þeirra á ólíkum birtingamyndum sorgar og hvernig hægt er að styðja 

einstaklinga með þroskahömlun í gegnum sorgarferlið. Hann á einnig að auka 

vitneskju þroskaþjálfa um mikilvægi úrvinnslu sorgar og missi.  

     Greinargerð þessari er ætlað að skýra framkvæmd verkefnisins. Sorg er 

einstaklingsbundin, en þrátt fyrir það er margt sameiginlegt í sorgarviðbrögðum 

okkar. Einstaklingar með þroskahömlun syrgir á tímum missis og gengur í 

gegnum sorgarferlið líkt og ófatlað fólk. Einkenni þeirra geta hins vegar birst með 

ólíkum hætti þar sem sumir eiga erfitt með að orða hugsanir sínar eða tilfinningar. 

Þess vegna er stuðningur og fræðsla mikilvæg frá þroskaþjálfum jafnt sem öðru 

starfsfólki sem vinnur með einstaklingum með þroskahömlun.  
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Formáli 

Lokaverkefni mitt til BA gráðu í Þroskaþjálfafræðum við Háskóla Íslands er 

bæklingurinn Sorg og sorgarviðbrögð einstaklinga með þroskahömlun sem er 

ætlaður þroskaþjálfum.  

     Verkefnið var unnið undir leiðsögn Gunnars E. Finnbogasonar, prófessors í 

kennslufræði, námskrárfræði og siðfræði við Háskóla Íslands. Ég þakka honum 

fyrir góða leiðsögn og hvatningu. Ég þakka séra Sveini Valgeirssyni fyrir 

yfirlestur og stuðning. Einnig vil ég þakka bróður mínum Ólafi Sveini 

Jóhannessyni fyrir ómetanlegan stuðning og leiðsögn. Að lokum vil ég þakka 

fjölskyldu minni, vinum og ættingjum fyrir stuðning og þolinmæði. 
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Inngangur 

Verkefni það sem hér er lagt fram til BA gráðu í þroskaþjálfafræðum við Háskóla 

Íslands skiptist í tvo meginþætti; bækling og fræðilega greinargerð. 

     Verkefnið Sorg og sorgarviðbrögð einstaklinga með þroskahömlun er 

bæklingur ætlaður þroskaþjálfum. Þroskaþjálfar gegna miklu hlutverki í lífi 

einstaklinga með þroskahömlun, þrátt fyrir það er lítil áhersla lögð á stuðning 

þeirra gagnvart missi. Markmið mitt með þessu verkefni er að auka skilning 

þroskaþjálfa á ólíkum birtingamyndum sorgar, og hvernig hægt er að styðja 

einstaklinga með þroskahömlun í gegnum sorgarferlið. Þroskaþjálfar geta einnig 

notað bæklinginn til að fræða annað starfsfólk um sorg og sorgarviðbrögð 

einstaklinga með þroskahömlun og hvernig best sé hægt að veita þeim stuðning í 

gegnum sorgarferlið.  

     Það eina sem við getum verið viss um í lífinu, er að dauðinn er óumflýjanlegur. 

Við upplifum sorg við missi. Það er hægt að beita hugtakinu sorg í öðrum tilgangi 

en við missi en í þessu verkefni nota ég hinsvegar hugtakið sorg til að benda á 

reynslu einstaklings sem hefur misst ástvin við andlát. Hvernig við upplifum sorg 

og göngum í gegnum svo kallað sorgarferli er einstaklingsbundið. Aðdraganda 

þess verkefnis sem hér er kynnt má rekja til persónulegrar reynslu. Ég hef misst 

báða foreldra mína og veit hversu mikilvægt það er að þurfa að vinna sig í 

gegnum sorgarferlið til að ná fullum bata. Ég hef unnið á vettvangi í nær fimm ár 

og tel það mikilvægt fyrir þroskaþjálfa að geta brugðist við sorg og 

sorgarviðbrögðum einstaklinga með þroskahömlun. Oft er gert ráð fyrir því að 

einstaklingar með þroskahömlun upplifi ekki sorg við missi. Þetta getur leitt til 

þess að sorgin þeirra verður ekki viðurkennd og það verður erfiðara fyrir þau að 

vinna sig úr sorginni. Ég tel að þetta gæti stafað af þekkingarleysi og að fólk viti 

virkilega ekki hvernig það á að bregðast við. Einstaklingar með þroskahömlun 

upplifa sorg rétt eins og annað fólk, það getur hins vegar brugðist við með ólíkum 

hætti.  

     Í greinargerðinni byrja ég að greina frá bæklingnum Sorg og sorgarviðbrögð 

einstaklinga með þroskahömlun og hvernig megi nota hann til fræðslu. Fjallað 
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verður fræðilega um þann skilning á hugtakinu fötlun sem hefur haft hvað mest 

áhrif á líf einstaklinga með þroskahömlun. Farið verður yfir ólík sjónarhorn á 

fötlun, annars vegar læknisfræðilega sjónarhornið og hinsvegar félagsleg 

sjónarhorn. Læknisfræðilega sjónarhornið hefur verið ríkjandi skilningur á fötlun 

þangað til félagsleg sjónarhorn komu fram á sjónarsviðið. Skoðað verður hvernig 

þessi ólíki skilningur hefur haft áhrif á líf einstaklinga með þroskahömlun, meðal 

annars varðandi upplifun sorgar og þátttöku þeirra í sorgarathöfnun. Þar næst 

verða hugtökin valdefling og sjálfsákvörðunarréttur tekin fyrir. Skoðað verður 

hvernig hægt er að nýta þessi hugtök til að aðstoða einstaklinga með 

þroskahömlun við að takast á við erfiða reynslu líkt og missi. Fjallað verður 

almennt um sorg og sorgarviðbrögð og síðan færi ég mig yfir í sorg og 

sorgarviðbrögð hjá einstaklingum með þroskahömlun. Gerð verður grein fyrir 

hlutverki þroskaþjálfa og stuðningi hans við syrgjendur. Í lokin dreg ég helstu 

niðurstöður greinargerðarinnar saman.  

Um bæklinginn 

Bæklingurinn Sorg og sorgarviðbrögð einstaklinga með þroskahömlun er, sem 

fyrr segir, fyrst og fremst ætlaður þroskaþjálfum. Þrátt fyrir að þroskaþjálfar gegni 

miklu hlutverki í lífi einstaklinga með þroskahömlun, er lítil áhersla lögð á 

stuðning þeirra gagnvart ástvinamissi. Ég tel að þroskaþjálfar eiga að vera hluti af 

allri sorgarvinnu einstaklinga með þroskahömlun og þess vegna ákvað ég að útbúa 

þennan bækling. Bæklingurinn þjónar því hlutverki að veita almennar upplýsingar 

um sorg og missi ásamt því hvernig þroskaþjálfar geti veitt einstaklingum með 

þroskahömlum viðeigandi stuðning og fræðslu þegar ástvinamissir á sér stað. Í 

bæklingnum eru helstu upplýsingar um sorg og sorgarviðbrögð einstaklinga með 

þroskahömlun og hvernig hægt sé að bregðast við þeim. Hann á að auka vitneskju 

þroskaþjálfa á mikilvægi úrvinnslu sorgar og missi. Bæklingurinn á að koma því á 

framfæri að allir eiga að fá tækifæri til að syrgja ástvini sína. Þar sem 

þroskaþjálfar eiga að nota sérþekkingu sína til að ráðleggja öðrum fagaðilum og 

starfsfólki geta þeir meðal annars notað bæklinginn til að fræða annað fólk um 

sorg og sorgarviðbrögð og hvernig best sé hægt að veita einstaklingum með 

þroskahömlun stuðning í gegnum sorgarferlið.  
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     Í bæklingnum er farið yfir sorg og hvernig hún birtist í ýmsum myndum. 

Fjallað er almennt um sorgarferlið og fjögur þrep sem hver einstaklingur þarf að 

vinna sig í gegnum til að takast á við sorgina. Þar næst er fjallað um sorg og 

sorgarviðbrögð einstaklinga með þroskahömlun. Í lokin verður farið yfir hlutverk 

þroskaþjálfa sem stuðningur gagnvart syrgjendum.  

     Í næsta kafla verður greint frá ólíkum skilningi á fötlun. Útfrá því verður 

skoðað hvernig þessi ólíki skilningur hefur haft áhrif á líf einstaklinga með 

þroskahömlun varðandi upplifun þeirra á sorg ásamt þátttöku þeirra í 

sorgarathöfnum.  

Ólíkur skilningur á fötlun  

Hvað er fötlun? Hugtakið fötlun hefur verið í brennidepli innan hinnar nýju 

fræðigreinar, fötlunarfræði, og er tekist á um það hvernig beri að skilja þetta 

grundvallarhugtak. Hugtakið hefur verið þekkt yfirheiti um margvíslegar 

skerðingar. Á Íslandi vísar hugtakið til hóps fólks sem talið er ófært til þátttöku 

eðlilegra athafna vegna líkamlegra eða andlegra annmarka. Það hefur verið 

tvennskonar ríkjandi skilningur á fötlun síðustu áratugi, annars vegar 

læknisfræðilega sjónarhornið og hinsvegar félagsleg sjónarhorn. Hefðbundnar 

hugmyndir um fötlun að almennum skilningi má rekja til læknavísinda (Rannveig 

Traustadóttir, 2003; Rannveig Traustadóttir, 2006). Hér á eftir verður gerð grein 

fyrir þessum helstu sjónarhornum á hugtakinu fötlun. Einnig verður fjallað um 

Norræna tengslaskilninginn, þar sem Ísland hefur oft leitað til Norðurlandanna. 

Þessi ólíki skilningur á fötlun hefur haft mikil áhrif á líf einstaklinga með 

þroskahömlun. Skoðað verður hvernig hann hefur haft áhrif á upplifun sorgar og 

þátttöku einstaklinga með þroskahömlun í sorgarathöfnum.  

Læknisfræðileg sjónarhorn  

Læknisfræðilega sjónarhornið hefur verið ráðandi sjónarhorn á fötlun mest allan 

hluta 20. aldarinnar og áhrif þess gætir enn. Sjónarhornið telur að fötlun sé 

andstæða þess sem talið er heilbrigt og eðlilegt. Það lítur á fötlun sem 

megineinkenni einstaklingsins ásamt því að líta á skerðinguna sem uppsprettu 
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allra erfiðleika án þess að taka hvorki tillit til umhverfis né aðstæðna. 

Læknisfræðilega sjónarhornið leggur áherslu á að greina líkamlegar og andlegar 

skerðingar ásamt að veita ráðgjöf um læknisfræðilega meðferð á einkennum. Það 

lítur á fötlunina sem harmleik og einstaklinginn sem fórnarlamb, sem þarf 

læknisfræðilega aðstoð og umönnun fagfólks. Sjónarhornið ræður ekki aðeins 

ríkjum innan læknisfræðinnar, heldur smitar það út frá sér til annarra fræðigreina, 

svo sem menntafræða og félagsvísinda ásamt því að móta þennan ráðandi skilning 

á fötlun fyrir almenningi. Sjónarhornið hefur einnig lagt grundvöll þegar kemur að 

starfi fagfólks í menntakerfi, heilbrigðis- og félagsþjónustu og víðar (Rannveig 

Traustadóttir, 2003; Rannveig Traustadóttir, 2006).  

     Þegar andlát náins aðstandanda á sér stað, er algengt að einstaklingar með 

þroskahömlun séu sviptir tækifærinu til þess að taka þátt í jarðarförinni. Fréttir af 

andlátinu berast stundum ekki fyrr en vikum eða mánuðum síðar og í einstaka 

tilvikum aldrei. Í stað þess að ákveða að einstaklingar með þroskahömlun geti 

ekki tekist á við sorgina og því ferli sem því fylgir, er mikilvægara að veita þeim 

þann stuðning og þá fræðslu sem þau þurfa. Það á að sleppa því að horfa til 

læknisfræðilegra takmarkana fólks með þroskahömlun og útiloka það að fötlunin 

eða skerðingin hafi áhrif á meðal annars hvernig einstaklingar upplifa missi og 

sorg. Það er almennt viðurkennt að einstaklingur sem gengur í gegnum 

sorgarferlið á auðveldara með umskiptin yfir í nýtt líf án hins látna (Drinnan, Raji 

og Hollins, 2003). 

     Í kringum áttunda áratuginn fóru þessi viðhorf að breytast. Þessar breytingar 

áttu sér stað vegna gagnrýni á læknisfræðilega sjónarhornið. Samkvæmt 

læknisfræðilega sjónarhorninu er horft til skerðingar eða fötlunar einstaklingsins í 

stað þess að horfa til þess að fötlun sé félagsleg og tilkomin vegna hindrana í 

samfélaginu. Útfrá þessari gagnrýni urðu til mismunandi félagsleg sjónarhorn og 

líkön, en þeirra þekktast er breska félagslega líkanið sem verður fjallað um hér á 

eftir ásamt norræna tengslaskilninginum.  
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Breska félagslega líkanið  

Breska félagslega líkanið (e. social model of disability) er eitt þekktasta og 

jafnframt umdeildasta sjónarhornið á fötlun. Það kom fram á áttunda áratugnum 

þegar baráttusamtök fatlaðs fólks skilgreindi hugtakið fötlun upp á nýtt. Þessi 

samtök (UPIAS; Union of the Physically Impaired Against Segregation) gáfu út 

róttæka yfirlýsingu þess efnis að fólk væri fatlað af samfélaginu og hafnar þeirri 

hugmynd sem læknisfræðilega sjónarhornið setur fram að skerðingin orsaki 

fötlunina. Það gagnrýnir læknisfræðilega sjónarhornið fyrir að líta framhjá þörfum 

hvers einstaklings og félagslegum aðstæðum hans. Með þessari yfirlýsingu lögðu 

bresku baráttusamtökin hornstein að breska félagslega líkaninu um fötlun (Guðrún 

V. Stefánsdóttir, 2008). Breska félagslega líkanið hafnar því að skerðing og fötlun 

sé hið sama. Það leggur áherslu á þær hindranir sem finna má í umhverfinu svo 

sem aðgengi, neikvæð viðhorf og fordómar almennings. Líkanið gefur tækifæri til 

þess að skoða hvar hindranir í samfélaginu liggja fyrir fólk með fötlun. Fötlun 

einstaklings skapast vegna félagslegra hindrana og takmarkaðra möguleika, hún er 

semsagt félagslega sköpuð eða mótuð. Samkvæmt breska félagslega líkaninu eru 

viðhorf og fordómar almennings gagnvart fólki með fötlun félagsleg hindrun. 

Þessi viðhorf skerða lífsgæði hjá fólki með fötlun sem leiðir til þess að þau verða 

frekari fórnarlömb (Rannveig Traustadóttir, 2003; Rannveig Traustadóttir, 2006).  

     Einstaklingar með þroskahömlun hafa lengi verið taldir ófærir um að syrgja, 

rétt eins og ung börn voru talin áður fyrr. Því hefur verið haldið fram að 

einstaklingar með þroskahömlun hafa ekki nógu mikla getu til að mynda 

þýðingarmikil tengsl eða nauðsynlega þekkingu á hugtakinu dauði (Brickell og 

Munir, 2008; Drinnan, Raji og Hollins, 2003). Að einstaklingar með 

þroskahömlun séu ekki álitnir tilfinningaverur, sem syrgja jafnt og aðrir, má vel 

tengja við læknisfræðilega sjónarhornið. Valerie Sinason rannsakaði sorg og missi 

hjá fólki með þroskahömlun. Hún lagði þá hugmynd fram að fólk með 

þroskahömlun taki upp á því sem hún kallar „bros fötlunar” til að aðlaga sig að 

þörfum samfélagsins, svo það þurfi ekki að sjá sársaukann þeirra. Þannig að 

einstaklingar með þroskahömlun verða snillingar í því að fela tilfinningar sínar 

bæði fyrir sjálfum sér og öðrum og loka jafnvel á þær. Þetta gæti verið vegna þess 

að fólk í samfélaginu okkar á erfitt með að tala um dauðann og er óöruggt 
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gagnvart fólki með þroskahömlun. Þegar þessi tvö umræðuefni koma saman 

hugsar fólk almennt ekki rökrétt og verður ósjálfrátt ekki nægilega nærgætið við 

þann sem syrgir eða þykist ekki vita af því (Blackman, 2008).  

     Það er spurning hvort að kenning Sinason eiga ekki ennþá við daginn í dag. 

Almenningur upplifir ákveðið óöryggi gagnvart fólki með þroskahömlun ásamt 

því að líta á fötlun einstaklingsins sem harmleik og einstaklinginn sem 

fórnarlamb. Þetta gerir það eflaust að verkum að einstaklingar með þroskahömlun 

séu verndaðir gagnvart sársauka og erfiðari reynslu. Þessi sýn samfélagsins bendir 

til þess að viðhorfin séu enn undir áhrifum læknisfræðilega sjónarhornsins. Hins 

vegar má álykta að fólk sé að reyna að komast undan óþægilegum aðstæðum, 

vegna þekkingarleysis og/eða hræðslu. 

     Hér á eftir verður gerð grein fyrir norræna tengslaskilninginum. Við á Íslandi 

höfum oft leitað til Norðurlandanna við uppbyggingu og skipulagningu á 

þjónustu. Einnig má sjá merki um hinn norræna tengslaskilning í íslenskri löggjöf 

(Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Norræni tengslaskilningurinn  

Á Norðurlöndunum hefur ekki verið neinn ríkjandi skilningur á fötlun en norski 

fræðimaðurinn Jan Tøssebro telur hins vegar að það séu sameiginlegar 

hugmyndir, sem einkennast af áherslunni á tengslum umhverfis og einstaklings. 

Ný hugtök á Norðurlöndunum komu fram á sjónarsviðið um 1960 sem eru svipuð 

og hugtakið fötlun á íslensku. Markmiðið var að finna hugtak yfir hópa fólks með 

mismunandi skerðingar án þess að fela í sér neikvæðan stimpil. Þegar hugtakið 

fötlun var kynnt var lögð áhersla á að fatlað fólk ætti ekki eingöngu að aðlaga sig 

að samfélaginu heldur ætti samfélagið og umhverfið einnig að aðlaga sig að þeim. 

Þessi breyting hefur mótað nýja tengslaskilninginn á fötlun sem er nú ríkjandi á 

Norðurlöndunum (Rannveig Traustadóttir, 2003; Rannveig Traustadóttir, 2006). 

     Tøssebro telur þrjá meginþætti mynda hina norrænu tengslanálgun. Í fyrsta lagi 

er að nefna að það ríkir ójafnvægi milli einstaklings og samfélags, þetta tvennt 

fellur ekki vel saman. Ástæðan er sú að umhverfið er ekki aðlagað að mismunandi 

fólki, það skortir á, að það sé gert ráð fyrir fötluðu fólki. Annar meginþátturinn er 
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að fötlun er bundin aðstæðum. Skerðing manneskjunnar getur orðið að fötlun 

tengt ákveðnum aðstæðum vegna þess að tengsl einstaklings og umhverfis eru 

aðstæðubundin. Sjónskert manneskja er því ekki fötluð þegar hún talar í síma, 

aðeins í ákveðnum kringumstæðum. Í þriðja lagi að fötlun er afstæð og er hluti af 

ferli. Það er mismunandi eftir löndum hvar mörkin eru dregin um það hvaða 

greindarvísitölu fólk þarf að hafa til að vera skilgreint sem þroskahamlað. Þetta 

sýnir hve tilviljanakennt það getur verið, hver sé skilgreindur fatlaður, það hefur 

ekkert með einstaklinginn að gera (Rannveig Traustadóttir, 2003; Rannveig 

Traustadóttir, 2006). 

     Í gegnum tíðina hefur einstaklingum með þroskahömlun verið hlíft við fréttum 

sem gætu valdið því sorg og tilfinningalegu uppnámi. Þar sem einstaklingar með 

þroskahömlun geta verið ófærir um að tjá sig jafn skýrt og ófatlaðir, er enn nokkur 

ráðgáta um skilning þeirra á dauðanum og þá merkingu sem þau tengja við hann. 

Vegna þess reyna sumir umönnunaraðilar að hlífa þeim við raunveruleikanum um 

dauðann og því sem honum fylgir. Hins vegar, ef sorg í kjölfar missis er ekki 

viðurkennd geta komið fram viðbrögð sem lengja sorgarferlið og geta lýst sér í 

ögrandi hegðun (Drinnan, Raji og Hollins, 2003; MacHale og Carey, 2002). Af 

viðbrögðum fagaðila og aðstandenda í aðstæðum sem tengjast sorg og missi í lífi 

einstaklinga með þroskahömlun má draga þá ályktun að það sé fyrst og fremst 

horft til læknisfræðilegra takmarkana einstaklingsins. Ég tel að með réttri fræðslu 

og stuðningi sé hægt að hjálpa fólki með þroskahömlun til að skilja dauðann og 

hjálpa þeim í gegnum sorgarferlið og útiloka að fötlunin eða skerðingin hafi áhrif 

á þátttöku þeirra í samfélaginu. Með því að leyna upplýsingum eða ljúga, er 

einstaklingi gert ókleift að meta valkosti sína eða taka ákvarðanir og er hann þar 

með sviptur frelsi sínu til sjálfsákvörðunar. Einstaklingar með þroskahömlum eiga 

að upplifa valdeflingu og vera hvattir til sjálfsákvörðunar. Þessum hugtökum 

verða lýst nánar hér í næsta kafla.  

Valdefling og sjálfsákvörðunarréttur  

Hugtökin valdefling (e. empowerment) og sjálfsákvörðunarréttur (e. self 

advocasy) eru nátengd. Bæði hugtökin beinast að rétti manneskjunnar til að lifa 

sjálfstæðu jafnt sem innihaldsríku lífi í samfélaginu. Valdefling hefur verið 
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skilgreind á margvíslegan hátt en tengist þó alltaf því að deila valdi. Litið er á 

valdeflingu sem tæki til að koma í veg fyrir kúgun í samfélaginu. Það er félagslegt 

ferli sem á sér stað í samskiptum við aðra og er því ætlað að styrkja sjálfsskilning 

og sjálfstraust einstaklingsins (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). Hugmyndin er sú 

að fólk öðlist meiri stjórn á lífi sínu. Valdefling tengist lífsgæðum og 

mannréttindum og snýr því að réttsýni, framförum, uppfyllingu væntinga, sigrum 

og því, að hægt sé að ná jöfnuði þrátt fyrir þær erfiðu aðstæður er gætu verið fyrir 

hendi. Hugtakið felst einnig í því að líta á fatlaða þjónustunotendur sem 

sérfræðinga í eigin þörfum og þeirra valdi til að skilgreina eigið líf, langanir, þrár 

og aðstæður. Valdið á einnig að liggja í þeirra höndum þegar kemur að 

ákvörðunum um eigið líf án tillits til þess sem hentar þjónustustofnunum (Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir, 2006).  

     Hugtakið sjálfsákvörðunarréttur nær bæði yfir hópa og einstaklinga. Það snýst 

um það að fólk læri að tala fyrir sjálft sig og taka sjálfstæðar ákvarðanir um eigið 

líf, um það sem viðkomandi telur vera sjálfum sér fyrir bestu. Fólk getur barist 

fyrir rétti sínum sem einstaklingar eða í hóp. Þetta þýðir að maður þarf að þekkja 

rétt sinn, gerast eigin talsmaður og standa fyrir máli sínu með því að mótmæla 

kúgun og niðurlægjandi aðstæðum. Viðkomandi þarf að berjast fyrir rétti sínum til 

sjálfsákvörðunar og athafna. Sjálfsákvörðunarréttur felur í sér ferli sem gerir 

einstaklingum kleift að öðlast sjálfstraust, sjálfsvirðingu og jafnframt hæfni til að 

tjá tilfinningar sínar og óskir. Ferli þetta hjálpar einstaklingum að verða fær um að 

velja, hafna og taka sjálfstæðar ákvarðanir. Fólk með þroskahömlun getur haft 

þörf fyrir aðstoð og stuðning við að taka ákvarðanir, stuðningurinn felst í fræðslu 

og upplýsingum um hvað ákvörðunin felur í sér og hvaða afleiðingar hún getur 

haft í för með sér (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008).  

     Niðurstöður úr rannsókn sem var gerð um viðbrögð einstaklinga með 

þroskahömlun við missi, kom í ljós að einstaklingar með þroskahömlun voru 

útilokaðir frá sorgarferlinu af umönnunaraðilum (Drinnan, Raji og Hollins, 2003). 

Það er erfið reynsla fyrir hvern sem er að missa ástvin. Samt sem áður eiga 

einstaklingar með þroskahömlun að fá að taka sjálfstæða ákvörðun þegar þeir 

upplifa missi og sorg ásamt því hvort þeir vilja til dæmis taka þátt í kistulagningu 

eða jarðaför. Þessi ákvörðun á ekki að liggja í höndum ættingja né 
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umönnunaraðila, þá er verið að sniðganga sjálfsákvörðunarrétt einstaklingsins. 

Valdið á að vera í þeirra höndum. Það er réttur hvers og eins að syrgja og að fá að 

taka þátt í jarðaförum, hvort sem hann er þroskahamlaður eða ekki. Þess vegna er 

mikilvægt að veita góða fræðslu og stuðning í þessu ferli, svo einstaklingar með 

þroskahömlun upplifi valdeflingu og þeim sé fært um að taka sjálfstæða ákvörðun 

hvað þetta varðar.  

Samantekt 

Í þessum kafla fjallaði ég um þá fræðilegu umfjöllun sem tengist hugtakinu fötlun. 

Ég fór yfir þann skilning sem hefur haft hvað mest áhrif á líf og aðstæður fatlaðs 

fólks. Einstaklingar með þroskahömlun hafa í gegnum tíðina ekki fengið að syrgja 

ástvini sína almennilega og jafnvel hefur andláti ástvina þeirra verið haldið leyndu 

fyrir þeim. Þetta fer hinsvegar vonandi að breytast. Í lokin skoðaði ég hugtökin 

valdefling og sjálfsákvörðunarrétt og hvernig hægt væri að nýta þessi hugtök til að 

aðstoða einstaklinga með þroskahömlun að takast á við erfiða reynslu líkt og 

missi. Í næsta kafla mun ég fjalla um sorg og sorgarviðbrögð almennt. Þar á eftir 

mun ég skoða hvernig sorgarviðbrögð geta komið fram í mismunandi myndum 

hjá fólki.  

Sorg og sorgarviðbrögð 

Hvað er sorg? Sorg er tilfinning sem er skilgreind meðal annars sem viðbrögð við 

missi ástvinar. Þegar einstaklingur upplifir sorg gengur hann í gegnum sorgarferli 

sem er tilfinningaleg tenging og úrvinnsla á því sem gerðist. Það tekur tíma að 

syrgja, sorgin er einstaklingsbundin tilfinning og þess vegna er ekkert sorgarferli 

eins. Sorgarferlið er för einstaklingsins um land sorgarinnar (Bragi Skúlason; 

1992; Vísindavefurinn, 2010). Margir hafa reynt skilgreina sorgina en ég ætla að 

skoða kenningu J. William Worden um sorg og sorgarviðbrögð. Ég ætla einnig að 

gera grein fyrir þeim tilfinningum, viðbrögðum og hugsunum sem geta átt sér stað 

samhliða sorginni.  
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Sorgarferlið  

Máltækið segir að sorgin gleymi engum. Það kemst enginn undan sorginni, því 

fyrr eða síðar sækir hún okkur heim. Þú getur reynt að vísa henni burt, sefa hana 

eða svæfa, en þú kemst hins vegar ekki undan henni. Sorgin er sársauki, meðal 

annars vegna missis og birtist í ýmsum myndum; söknuður, harmur, einsemd, 

reiði, depurð svo eitthvað sé nefnt (Karl Sigurbjörnsson, 1990). Eðlileg viðbrögð 

gagnvart missi er sorg og þrátt fyrir að við sem einstaklingar séum ólík hvert öðru, 

þá er margt sameiginlegt í sorgarviðbrögðum okkar. Það er talað um að hver 

einstaklingur gangi í gegnum svokallað sorgarferli, en hvernig hver og einn 

gengur í gegnum það er einstaklingsbundið (Bragi Skúlason, 1992).  

     Sálarfræðingurinn J. William Worden telur að sorgarferlið feli í sér þrep sem 

hver einstaklingur þarf að vinna sig í gegnum. Í fyrsta þrepinu þarf 

einstaklingurinn að greina raunveruleika sorgarinnar. Til að byrja með er 

einstaklingurinn í hálfgerðu losti sem getur varað frá einu andartaki og allt upp í 

nokkra sólarhringa. Á þessu þrepi eiga syrgjendur tilhneigingu til að afneita 

staðreynd missisins. Einstaklingurinn þarf að sætta sig við það að manneskjan er 

látin, að hún sé farin og kemur aldrei aftur. Hluti af því að sætta sig við 

raunveruleikann er að koma við móts við það að endurfundir séu ómögulegir, að 

minnsta kosti í þessu lífi. Að sætta sig við missi tekur tíma þar sem það tekur ekki 

aðeins andlega á, heldur einnig tilfinningalega. Syrgjandi getur gert andlega grein 

fyrir missi löngu áður en tilfinningarnar samþykkja það á fullan hátt. Það tekur 

tíma að takast á við fyrsta verkefnið í sorgarferlinu, að taka þátt í hefðbundnum 

athöfnum líkt og kistulagningu og jarðarför getur hjálpað einstaklingum við að 

yfirstíga þetta þrep (Worden, 2009).  

     Í öðru þrepi þarf einstaklingurinn að vinna sig í gegnum sársaukann sem fylgir 

sorginni. Það upplifir enginn sársauka á sama hátt, en það er ómögulegt að missa 

einhvern sem er náinn þér án þess að upplifa einhvern sársauka. Það er mikilvægt 

að viðurkenna og vinna sig í gegnum sársaukann. Að öðrum kosti getur hann 

brotist fram í einhverskonar líkamlegum einkennum. Sem dæmi má nefna 

hjartsláttartruflanir, höfuðverk og meltingartruflanir. Það getur einnig verið 

lúmskt samspil milli samfélagsins og syrgjandans sem gerir þrep tvö erfiðara. 
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Samfélagið getur átt erfitt með tilfinningar syrgjandans og gefur til kynna með 

vægum skilaboðum, svo sem „lífið er fyrir þá lifandi og hann vildi ekki að þér 

myndi líða svona“. Svona skilaboð leiða til höfnunar hjá syrgjandanum við það að 

syrgja. Það er ekki aðeins dapurleiki og vanlíðan sem fylgir sorginni, það er 

einnig kvíði, reiði, sektarkennd, depurð og einmanaleiki (Worden, 2009).  

     Í þriðja þrepi þarf einstaklingurinn að takast á við heiminn án hins látna. 

Einstaklingur þarf að aðlagast á þrjá vegu við ástvinamissi. Það fyrsta er ytri 

aðlögun, hvernig dauðinn hefur áhrif á daglegt líf. Annað er innri aðlögun, 

hvernig dauðinn hefur áhrif á vit manns sjálfs og það þriðja og síðasta er andleg 

aðlögun, hvernig dauðinn hefur áhrif á skoðanir manns, gildi og ályktanir um 

heiminn. Við ástvinamissi þurfa margir að skilgreina stöðu sína og hlutverk upp á 

nýtt, til dæmis innan fjölskyldunnar og taka að sér hlutverk sem hinn látni hafði. 

Syrgjandinn þarf einnig að finna út hvernig dauðinn hafði áhrif á sjálfsskilning, 

sjálfsálit og skilning á sjálfsvirkni (Worden, 2009).  

     Í fjórða og síðasta þrepinu þarf einstaklingurinn að mynda tilfinningalega 

fjarlægð við hinn látna og mynda ný tengsl. Fyrir marga er fjórða þrepið erfiðast 

að yfirstíga. Fólk á það til að festast í þessu þrepi og gera sér grein fyrir að líf 

þeirra stoppaði þegar missirinn átti sér stað. Það er hins vegar hægt takast á við 

þetta þrep. Syrgjendur átta sig smám saman á því að lífið heldur áfram og það 

þýðir ekki endilega að hinn látni gleymist, hann verður alltaf í hjarta hans 

(Worden, 2009).  

     Eins og hefur komið fram geta einkenni sorgar birst með margvíslegum hætti, 

bæði andlega og líkamlega en þau geta einnig birst í hegðun og atferli (Worden, 

2009). Þeim verða gerð skil hér á eftir. 

Tilfinningar í sorgarferlinu 

Sorgin samanstendur af mörgum tilfinningum sem geta vakið ugg í brjósti þess er 

syrgir og ótta við eigin viðbrögð. Syrgjendur verða fyrir áfalli, finna fyrir reiði, 

þunglyndi, vonbrigðum, svo eitthvað sé nefnt. Hér á eftir verður greint frá helstu 

tilfinningum sem brotist fram í kjölfar missis (Bragi Skúlason, 1992; Worden, 

2009).  
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     Þeir sem hafa rannsakað sorgina, tala um, að fyrstu viðbrögð sorgarinnar sé 

áfall. Margir syrgjendur upplifa að þeir séu „frosnir“ eða „fastir“. Það má búast 

við doðatilfinningu eftir missi. Þessi doði er oftast í byrjun sorgarferilsins, 

vanalega rétt eftir dauðsfallið. Þetta gerist eflaust vegna þess að það eru svo 

margar tilfinningar til að vinna úr að álagið verður yfirþyrmandi, svo 

einstaklingurinn upplifir doða til að verja sig fyrir þessu tilfinningaflóði (Bragi 

Skúlason, 1992; Worden, 2009).  

     Depurð er ein algengasta tilfinningin þegar kemur að missi. Þessi tilfinning 

lýsir sér ekki alltaf með gráti, en gerir það oft. Grátur er oft merki sem vekur 

samúð og verndandi viðbrögð frá öðrum. Sumir syrgjendur eru hræddir við 

depurð sína, sérstaklega styrkleika hennar. Sumir reyna að loka fyrir þessa 

tilfinningu aðeins til að uppgötva að depurðin kemur þá út á kvöldin. Að leyfa 

ekki depurðinni að brjótast út, með tárum eður ei, getur leitt til að einstaklingurinn 

á erfiðara með að vinna sig út úr sorginni (Worden, 2009).  

     Reiði getur verið flókin tilfinning sem einstaklingur upplifir eftir missi. Ef 

reiðin er ekki hæfilega viðurkennd getur hún haft skaðleg áhrif á sorgarferlið. 

Reiðin getur beinst að engu sérstöku, hún er ómeðvituð. Reiðin getur líka beinst 

að okkur sjálfum, að þeim sem tilkynnir andlátið, eða jafnvel að umhverfinu 

almennt. Ásökun eða sektarkennd er oft tengd við reiðina. Undir reiðinni liggur 

sársaukinn, þess vegna er mikilvægt að syrgjendur fái útrás fyrir reiðina (Bragi 

Skúlason, 1992; Worden, 2009).  

     Einstaklingur getur upplifað sektarkennd í kjölfar missis sem dæmi vegna þess 

að hann heldur að hann hafi ekki verið nógu góður eða vegna þess að hann fór t.d. 

ekki með manneskjuna á spítala fyrr. Sektin er oftast vegna eitthvað sem gerðist 

eða var vanrækt síðustu stundirnar fyrir dauðsfallið. Syrgjendur upplifa einnig 

stundum kvíða eftir missi. Kvíði kemur fram á tvo vegu. Annars vegnar að 

syrgjandinn telur sig ekki vera færan um að komast af án hins látna og lætur frá 

sér athugasemdir eins og: „Ég get ekki lifað án hans“. Hins vegar getur kvíðinn 

tengst því að syrgjandinn er meðvitaður að hann sé dauðlegur og á sjálfur eftir að 

deyja einhvern tímann (Worden, 2009).  
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Hugsanir  

Það eru til mörg mynstur sem einstaklingur upplifir þegar það kemur að sorg. 

Ákveðnar hugsanir eru algengar í byrjun á sorgarferlinu og hverfa vanalega eftir 

stuttan tíma. Hinsvegar eiga þessar hugsanir stundum til að viðhaldast og leiða til 

þunglyndis eða kvíða (Worden, 2009). Gerð verður grein fyrir þessum hugsunum 

hér á eftir.  

     Fyrstu viðbrögð við missi eru yfirleitt afneitun. „Þetta gerðist ekki, þetta hljóta 

að vera mistök, ég trúi ekki að þetta hafi gerst, ég vil ekki trúa að þetta hafi gerst“. 

Þessar hugsanir eiga sér oftast stað eftir fregnir af andláti, sérstaklega ef andlátið 

var óvænt. Margir syrgjendur fara í uppnám og segja að þeir geti ekki hugsað 

skýrt, þeir virðast ekki hafa stjórn á hugsunum sínum, eru gleymnir og eiga í 

erfiðleikum að einbeita sér (Worden, 2009).  

     Í sorginni verða hugsanir mjög ruglingslegar og syrgjendur geta lent í 

þráhyggju og ranghugmyndum. Syrgjendur geta haft þannig hugsanir að þeir 

verða gagnteknir. Að vera gagntekinn getur falist í þráhyggjukenndri hugsun um 

hinn látna. Þetta felur oft í sér þráhyggjuhugsanir um hvernig eigi að endurheimta 

hinn látna. Stundum getur þessi þráhyggja verið í formi áleitinna hugsana eða 

ímyndunar um hinn látna að þjást eða deyja (Bragi Skúlason, 1992; Worden, 

2009).  

     Það er ekki óalgengt að syrgjendur upplifi ofskynjanir stuttu eftir missi. Hér er 

bæði átt við sjón- og hljóðrænar ofskynjanir. Ofskynjanir eru oft villandi upplifun 

og gerast vanalega nokkrum vikum eftir dauðsfallið. Sumum finnast þessar 

skynjanir vera hjálplegar í sorgarferlinu sínu. Einnig upplifa sumir syrgjendur að 

finnast hinn látni vera nálægur, sé ennþá í núverandi tíma og stað. Þetta getur 

verið virkilega sterk tilfinning stuttu eftir dauða hins látna. Kannski er þetta 

afneitun eða kannski er það vegna þess að heimilið er fullt af minningum og 

persónulegum munum (Bragi Skúlason, 1992; Worden, 2009).  
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Viðbrögð 

Margskonar hegðunarmynstur fylgir sorgarviðbrögðum. Þetta getur verið allt frá 

svefntruflunum og truflunum á matarvenjum, til þess að syrgjandinn verður 

fjarrænn og einangrar sig félagslega. Hér á eftir verður gerð grein fyrir eftirfarandi 

hegðunarmunstrum sem eiga sér stað eftir missi en þessi hegðunarmynstur 

leiðrétta sig yfirleitt eftir einhvern tíma (Worden, 2009).  

     Það er ekki óalgengt að syrgjendur upplifi svefntruflanir í byrjun 

sorgarferlisins. Syrgjendur geta átt erfitt með að fara að sofa og/eða vakna á 

morgnana. Sumar svefntruflanir þarf að meðhöndla, svo sem með svefnlyfjum 

sem læknir skrifar upp, en oftast ekki. Á meðan sumir upplifa svefntruflanir eftir 

missi upplifa sumir syrgjendur truflanir á matarvenjum sínum. Truflanir á 

matarvenjum geta lýsta sér bæði í því að borða yfir sig eða borða of lítið. Það er 

hins vegar algengara að syrgjendur borði of lítið. Veruleg þyngdarbreyting getur 

orðið við truflanir á matarvenjum. Einnig er ekki óalgengt að fólk sem hefur 

upplifað missi vilji draga sig félagslega í hlé frá öðru fólki. Þetta er hins vegar 

vanalega skammvinnt ástand sem leiðréttist af sjálfu sér (Worden, 2009).  

     Það er mjög algengt að dreyma hinn látna, hvort sem það eru venjulegir 

draumar eða martraðir. Oftast þjóna þessir draumar einhverjum tilgangi og gefa til 

dæmis vísbendingar um hvar syrgjandinn er staddur í sorgarferli sínu. Grátur er 

einnig mjög algengur í kjölfars missis. Það er til áhugaverð tilgáta um að grátur 

hafi hugsanlegan lækningamátt. Streita veldur ójafnvægi efna í líkamanum og 

sumir vísindamenn telja að tár fjarlægi eiturefni og hjálpi til við að endurheimta 

jafnvægishneigð. Þeir leggja fram tilgátu að tár af völdum tilfinningalegrar streitu 

séu frábrugðin tárum sem falla af ertingu í auga (Worden, 2009).  

     Sumir syrgjendur eiga það til að forðast staði eða hluti sem hrinda af stað 

sársaukafullum tilfinningum. Þeir gætu reynt að forðast staðinn þar sem hinn látni 

lést, kirkjugarðinn eða hluti sem minna þá á hinn látna. Hins vegar eru sumir 

syrgjendur sem eru hræddir við að gleyma minningum um hinn látna og eiga erfitt 

með að láta frá sér hluti, til dæmis föt sem hinn látni átti. Eftir því sem líður á 

sorgarferlið verður það auðveldara fyrir syrgjendur að láta hluti af hendi (Worden, 

2009).  
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Samantekt 

Fjallað var almennt um sorg og sorgarviðbrögð. Gerð var grein fyrir sorgarferlinu 

og þeim þrepum sem J. William Worden telur að hver einstaklingur þurfi að 

yfirstíga til að komast í gegnum sorgina. Sorgareinkenni geta birst með ólíkum 

hætti, hvort sem það er andlega eða líkamlega og/eða í hegðun eða atferli. Farið 

var yfir helstu tilfinningar, hugsanir og viðbrögð sem geta myndast í kjölfars 

missis. Ástæðan fyrir því að ég geri svona ítarlega grein fyrir því hvernig sorgin 

getur komið fram í mörgum mismunandi myndum er sýna hversu fjölbreytt 

hegðun og margskonar tilfinningar geta gert vart við sig í kjölfar missi. Enginn 

manneskja upplifir allar þessar tilfinningar eða sýnir þessi hegðunarmynstur við 

missi. Það er hinsvegar mikilvægt fyrir fagaðila að vita hversu fjölbreytt hegðun 

og tilfinningar geta komið fram í kjölfar missis svo þeir mistúlki ekki hegðun sem 

er eðlileg. Með því að vera sér meðvitaðir um þessa vitneskju geta fagaðilar 

fullvissað starfsfólk og fjölskyldu að tilheyrandi hegðun sé eðlileg í kjölfar missis 

(Worden, 2009).  

     Hér á eftir verður fjallað um sorg og sorgarviðbrögð einstaklinga með 

þroskahömlun. Fólk með þroskahömlun gengur í gegnum sorgarferli líkt og annað 

fólk, en einkenni sorgarinnar getur birst með ólíkum hætti hjá fólki með 

þroskahömlun.  

Sorg og sorgarviðbrögð einstaklinga með þroskahömlun 

Rétt eins og fólk með þroskahömlun myndar náin tengsl, upplifa þau sorg á tímum 

missis. Það er hinsvegar algengt að þau verði fyrir félagslegri einangrun í sorg. 

Hver við erum og hvernig við lifum hefur áhrif á hvernig við syrgjum. Við erum 

öll aðilar að ýmsum menningarlegum, félagslegum, trúarlegum og efnahagslegum 

hópum, mismunandi eftir aldri og kyni. Þrátt fyrir að það séu sameiginlegir þættir 

í viðbrögðum okkar við missi, eru persónueinkenni varðandi það hvernig við 

syrgjum mótuð af innleiðingu og venjum af félags hópnum okkar (Dowling, 

2002).  
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     Í dag er ennþá óljóst hvort að sorgarviðbrögð hjá einstaklingum með 

þroskahömlun séu frábrugðin viðbrögðum ófatlaðs fólks. Fólk með þroskahömlun 

er í jafnmikilli áhættu og annað fólk að verða fyrir ýmsum geðrænum sjúkdómum, 

svo sem þunglyndi, geðhæð og geðveiki í kjölfars sorg. Hins vegar sýndu 

niðurstöður úr rannsókn um viðbrögð fólks með þroskahömlun við missi, að 

umönnunaraðilar þeirra útilokuðu þá frá sorgarferlinu. Kannski vegna þess að þeir 

töldu að óraunhæft væri fyrir fólk með þroskahömlun að finna fyrir missi ástvina, 

og/eða að þau mundu ekki upplifa sömu tilfinningalegu áhrifin (Drinnan, Raji og 

Hollins, 2003). Ótti við afleiðingar verður oft til þess að einstaklingar með 

þroskahömlun eru ekki upplýstir um andlát og jafnframt eru þeir útilokaðir frá 

þátttöku í hefðbundnum athöfnum sem fylgja missi. Fjölskyldan getur meðal 

annars verið áhyggjufull við að takast á við tilfinningar einstaklings með 

þroskahömlun innan fjölskyldunnar, á þeim tíma þegar þeir eru of uppteknir af 

eigin sorg. Frekari þættir koma í veg fyrir að einstaklingar með þroskahömlun eru 

ekki látin vita af missi, svo sem að gengið er út frá því að þau séu vanhæf til að 

skilja eða viðurkenna missi, líkt og áður hefur komið fram. Að vita ekki af 

dauðsfalli getur orðið að meira áfalli og þannig aukið líkurnar á lakari útkomu 

fyrir syrgjandi einstakling (Dowling, 2002).  

     Rannsókn sem var gerð í Englandi benti til þess að aðeins 54% einstaklinga 

með þroskahömlun eru viðstödd jarðarför foreldra sinna. Þrátt fyrir að þetta 

hlutfall fari hækkandi, situr samt stór hluti einstaklinga með þroskahömlun eftir, 

þar sem sorg þeirra, þjáning og einsemd eru óséð. Þetta getur leitt til hegðunar 

sem getur valdið meiri sársauka, erfiðleika og spennu, ekki aðeins fyrir hinn 

syrgjandi einstakling heldur einnig fjölskyldu hans og vini (Blackman, 2008). 

Rannsóknir sýna að fólk með þroskahömlun getur brugðist við missi með ýmiss 

konar tilfinningalegri truflun, þar á meðal depurð, reiði og kvíða. Þau geta einnig 

brugðist við missi með hegðunartruflunum, þar á meðal pirringi og sinnuleysi eða 

ofvirkni. Almennt er viðurkennt að einstaklingar með þroskahömlun séu næmir 

fyrir streitu vegna ástvinamissis og er brýnt að leggja áherslu á mikilvægi þess að 

þróa hugmyndafræði til að hjálpa þeim að takast á við sorg (Brickell og Munir, 

2008). 
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     Allt fram á daginn í dag hafa rannsóknir á sorg hjá fólki með þroskahömlun 

lagt áherslu á hvort, og að hve miklu leyti fólk með þroskahömlun upplifir sorg. 

Það er kominn tími til að kanna frekar hvernig einstaklingar með þroskahömlun 

syrgja og þær aðferðir sem hægt væri að nota til að hjálpa þeim að jafna sig á 

sorg. Í dag liggur áskorunin fyrir rannsóknarmenn í því að skilja hvers vegna 

sumir syrgjendur virðast dafna vel á meðan aðrir eru fastir í einsemd. Til þess þarf 

að læra hvaða viðhorf, hegðun og aðferðir auðveldar úrvinnslu sorgar hjá 

einstaklingum með þroskahömlun. Það þarf að þróa og meta aðferðir til að styðja 

fólk með þroskahömlun sem syrgjendur. Með þessum aðferðum getum við 

aðstoðað þau sem fagfólk í gegnum sorgarferlið (Drinnan, Raji og Hollins, 2003; 

MacHale og Carey, 2002). 

     Það getur verið erfitt fyrir fólk með þroskahömlun að syrgja, þar sem aðrir eiga 

erfitt með að bera kennsl á sorg þeirra. Sumir einstaklingar með þroskahömlun 

eiga erfitt með að orða hugsanir sínar eða tilfinningar, sem gerir sorgarferlið 

jafnvel erfiðara (Clements, Focht-New og Faulkner, 2004). Það að skilja 

undirstöðuatriðin í sorgarferlinu getur verið eitt skref í átt að aukinni vitneskju 

fyrir fjölskyldur og fagfólk þegar það kemur að fólki með þroskahömlun. 

Rannsóknir sýna að fólk með þroskahömlun er gjarnan félagslega útilokað þegar 

það kemur að ástvinamissi og jarðaförum. Fólk með þroskahömlun á það til að 

þróa með sér tilfinningalega erfiðleika eða afbrigðileika í sorgarviðbrögðum 

vegna þess að þau skilja ekki missinn sem þau upplifa. Þau eiga í erfiðleikum með 

að skilgreina tilfinningar og þurfa oft hjálp til þess að skilja fræðileg hugtök eins 

og „dauða“. Sem dæmi má nefna að heyra „mamma dó og er farin upp til himins“ 

eða „mamma er látinn“ getur verið ruglingslegt og oft misskilið. Þess vegna er 

mikilvægt að skilgreina dauðann fyrir fólki með þroskahömlun. Að fá að vera 

viðstaddur kistulagningu og/eða jarðaför ásamt því sem fylgir, að sjá t.d. aðra 

syrgja, getur hjálpað þeim að skilja hvað hefur gerst (Drinnan, Raji og Hollins, 

2003; Campell og Bell, 2011). Einnig má nefna að þegar syrgjendur innan 

fjölskyldu eru saman komnir, þá deila þeir gjarnan minningum. Þessar stundir eru 

oftar en ekki þrungnar miklum tilfinningum þannig að ekkert fer á milli mála 

hvers eðlis slíkar samkomur eru. Þessi upplifun af sorginni og þátttaka í þessu 

atferli er hjálpleg fyrir hvern og einn í upphafi sorgarferlisins (Blackman, 2008). 
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Endurteknar útskýringar og stutt þátttaka í mikilvægum atburðum, svo sem 

jarðaför eða heimsóknir til grafar hins látna, hafa sýnt fram á að draga úr bæði 

endurteknum spurningum um manneskjuna sem er látin og úr erfiðari hegðun 

(Drinnan, Raji og Hollins, 2003). 

     Sumir einstaklingar með þroskahömlun syrgja ekki strax og/eða á sama hátt og 

aðrir. Vegna takmarkaðrar samskiptafærni geta viðbrögð þeirra verið óséð, 

viðurkennd eða túlkuð sem sorgarviðbrögð. Þar af leiðandi verður annað áfall, þar 

sem sorgin þeirra er ekki viðurkennd. Einstaklingur getur verið skilinn eftir til að 

syrgja í skugga missisins vegna skorts á stuðningi og leiðsögn (Clements, Focht-

New og Faulkner, 2004). Þegar einstaklingur með þroskahömlun missir foreldri, 

er það ekki bara missir ástvinar heldur er það einnig missir þeirrar manneskju sem 

þekkti þarfir þeirra, hvað þeim líkaði og mislíkaði og einnig missir þess sem þau 

áttu í svo traustu sambandi við. Það er einnig missir manneskju sem þau áttu í 

bestu samskiptum við, sem þótti vænt um þau, sem veitti þeim athygli ásamt 

huggun og félagsskap. Enn fremur er það missir manneskjunnar sem viðurkenndi 

og mat hlutverk þeirra innan fjölskyldunnar, af því lífi sem hafði verið hingað til, 

og öðru fólki sem hafði verið hluti af því lífi (Dowling, 2002). Það hefur verið 

spurning um hvort það, að tala um dauðann auðveldi syrgjandanum að takast á við 

sorgina. Fólk með þroskahömlun hefur fá eða jafnvel engin tækifæri til að tala við 

vini eða aðstandendur um missi sinn (Drinnan, Raji og Hollins, 2003).  

     Maureen Oswin var brautryðjandi í félagslegum rannsóknum. Hún hafði áhuga 

á því hvað gerðist hjá einstaklingum með þroskahömlun þegar þeir voru 

syrgjendur. Áður en hún fór að kanna þetta, var almennt talið að dauði ástvina 

hefði enginn tilfinningaleg áhrif hjá einstaklingum með þroskahömlun. Þessi 

viðhorf leiddu til særandi meðferða gagnvart einstaklingum með þroskahömlun. 

Vinna Oswin hefur skilað sér í að mikilvægi hefðbundna athafna verði meiri 

gaumur gefin og að einstaklingar með þroskahömlun fá stuðning gagnvart missi 

og fræðslu (Blackman, 2008).  

     Í næsta kafla verður fjallað um hlutverk þroskaþjálfa við syrgjendur með 

þroskahömlun og hvernig má styðja við þá í gegnum sorgarferlið.  
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Stuðningur við syrgjendur – Hlutverk þroskaþjálfa  

Í þessum kafla verður farið yfir hlutverk og ábyrgð þroskaþjálfa og hvernig þeir 

geta í starfi sínu veitt stuðning því fólki sem verður fyrir sorg eða missi. 

Þroskaþjálfastéttin er sú fagstétt sem er sérmenntuð til að starfa með fólki með 

þroskahömlun.  

     Samkvæmt Þroskaþjálfafélagi Íslands starfa þroskaþjálfar þar sem þörf er á 

þroskaþjálfun og felst starfið meðal annars í uppeldi, umönnun og þjálfun. 

Þroskaþjálfar eru fagmenn sem hafa menntað sig til að starfa með fólki á öllum 

aldri sem býr við skerðingu. Þeir starfa eftir gildandi lögum og siðareglum með 

hagsmuni fólks að leiðarljósi og miðast starf þeirra að því að rannsaka og tileinka 

sér nýjustu stefnur og strauma. Þroskaþjálfar eiga að miðla þekkingu sinni og eru 

því ráðgefandi sérfræðingar í starfi sínu þar sem þeir móta og innleiða nýjungar í 

þjónustu. Í starfi þroskaþjálfa er réttindabarátta og réttindagæsla mikilvægur 

þáttur (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). Þroskaþjálfar eiga að hvetja fólk með 

þroskahömlun til sjálfsákvörðunar og aðstoða skjólstæðinga á sviðum sem þeir 

óska eftir.  

     Í starfskenningu þroskaþjálfa eru sameiginlegir þættir sem eiga að endurspegla 

það sem þroskaþjálfar standa fyrir sem fagstétt. Starfskenning þroskaþjálfa er 

bæði fagleg og persónuleg. Hún er annars vegar fagleg þar sem hún byggist á 

fagmenntuninni, siðareglum fagstéttarinnar og hugmyndafræðinni. Hún er hins 

vegar persónuleg þar sem hún byggist á gildismati, viðhorfum og reynslu. 

Hugmyndafræði þroskaþjálfunar er mótuð í lögum, reglugerð og siðareglum 

þroskaþjálfa. Hún er byggð á jafnrétti, virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti og 

mannhelgi. Hver manneskja á rétt til fullrar þátttöku á eigin forsendum í 

samfélaginu. Með þetta að leiðarljósi vinna þroskaþjálfar að því að bæta lífsgæði 

fólks með því að ryðja í burt samfélagslegum hindrunum (Þroskaþjálfafélag 

Íslands, 2007).  

     Í siðareglum þroskaþjálfa segir að þroskaþjálfi eigi að bæta lífsskilyrði og 

lífsgæði fatlaðs fólk í starfi sínu. Virðing og umhyggja fyrir skjólstæðingum og 

aðstandendum þeirra skal vera grunnur í starfi þroskaþjálfa. Þroskaþjálfi skal 

ávallt standa vörð um réttindi skjólstæðinga sinna, hann skal rækja starf sitt af 
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samviskusemi, bera virðingu fyrir lífaldri skjólstæðingsins, einkalífi hans og 

eignum. Til að þjónustan sé sem best skal þroskaþjálfi leita aðstoðar annarra 

sérfræðinga ef þörf er á, virða sérþekkingu annarra faghópa og nota sérþekkingu 

sína til að ráðleggja öðrum. Hann þarf að huga að félagslegum athöfnum og 

breyttri hegðun einstaklings, auk þess að taka á fordómum sem sprottnir eru úr 

umhverfinu. Þroskaþjálfi skal kynna sér og starfa eftir þeim lögum og 

reglugerðum sem í gildi eru hverju sinni um málefni fatlaðra og 

þroskaþjálfastéttina sjálfa (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.). Útfrá siðareglum 

þroskaþjálfa ber okkur skylda að veita þjónustunotendum okkar réttar upplýsingar 

ásamt því að leyfa þeim að syrgja, taka þátt í hefðbundnum athöfnum tengt andláti 

og veita þeim stuðning og ráðgjöf ef þess er þörf á. Þroskaþjálfar þurfa einnig að 

vera meðvitaðir um hvenær þörf er á að leita til annara fagaðila til dæmis vegna 

sorgarráðgjafar eða meðferðar.  

     Þroskaþjálfar geta lent í því að þurfa flytja andlátsfregnir þegar einhver deyr. 

Við tilkynningu andláts er mikilvægt að hún berist eins fljótt og mögulegt er 

ásamt því að hún sé skilmerkileg, skýr og rétt farið með staðreyndir. Það á helst 

að flytja syrgjenda/syrgjendum andlátsfregn augliti til auglits. Í þessum aðstæðum 

er mikilvægt að landamærin milli þroskaþjálfans og skjólstæðingsins séu á hreinu, 

þroskaþjálfinn er til dæmis ekki að „bjarga“ skjólstæðingnum, heldur hjálpa 

honum. Þess vega skiptir miklu máli að það sé gagnkvæm virðing og gagnkvæm 

ábyrgð. Það er mikilvægt að fagaðili – í þessu tilfelli þroskaþjálfinn - sé reiðubúin 

að gefa af sér, veita nærgætni og umhyggju, ásamt því að vera ákveðinn ef þörf 

krefur (Bragi Skúlason, 1992).  

     Það er mikilvægt að þroskaþjálfar geri sér grein fyrir hversu mikilvægt 

sorgarferlið er og að það sé einstaklingsbundið hvernig hver og einn gengur í 

gegnum það. Það er einnig mikilvægt að muna að það tekur fólk mislangan tíma 

að ganga í gegnum sorgarferlið og þess vegna er mikilvægt að veita stuðning sinn 

og þolinmæði. Ég tel að þroskaþjálfar þurfi að leiðbeina og miðla þekkingu sinni 

til annars fagfólks og aðstoðarmanna sem vinna með fólki með þroskahömlun. 

Þroskaþjálfinn þarf að bera velferð skjólstæðinga sinna fyrir brjósti og sjá til þess 

að þörfum þeirra sé mætt í samfélaginu. Sorgarviðbrögð hjá fólki með 

þroskahömlun geta komið fram í ólíkum birtingamyndum líkt og búið er að greina 
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frá. Þegar breytt hegðunarmynstur myndast í kjölfars missis á starfsfólk það til að 

kenna fötlun einstaklingsins um frekar en að skoða möguleikann á, að viðkomandi 

gæti verið að upplifa sorg. Þarna kemur hlutverk þroskaþjálfa inn. Inn á heimilum 

fólks með þroskahömlun gegnir starfsfólk stóru hlutverki þegar kemur að 

stuðningi. Þroskaþjálfi á að fræða starfsfólk um sorg og sorgarviðbrögð og vera 

undirbúinn ef eitthvað óvænt kemur uppá. Hann þarf að veita skjólstæðingnum 

stuðning jafnt sem öðru starfsfólki ef þess gerist þörf.  

     Hjá sumum einstaklingum með þroskahömlun er sorgin óséð vegna 

takmarkaðrar samskiptafærni. Það er mjög mikilvægt að þroskaþjálfi sjái til þess 

að þessir einstaklingar fá að upplifa sorgina sína líkt og annað fólk. Í aðstæðum 

sem þessum veit þroskaþjálfinn oft ekki hvað er til ráða. Mikilvægast af öllu er að 

leyfa einstaklingnum að fá útrás fyrir tilfinningar sínar og veita honum mikla 

umhyggju. Að vera til staðar fyrir einstaklinginn skiptir öllu.  

     Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlað fólks má sjá að markmið 

samningsins er að sjá til þess að fatlað fólk njóti sömu mannréttinda og ófatlað 

fólk. Fatlað fólk á að upplifa virðingu og jöfn tækifæri í samfélaginu. Í áttundu 

grein laganna er kveðið á um að aðilarríkin skuli vinna gegn fordómum og 

staðalímyndum sem tengjast fötluðu fólki. Með því að álykta að einstaklingar með 

þroskahömlun syrgi ekki skapast ákveðnir fordómar. Það eru mannréttindi hvers 

og eins að syrgja og ganga í gegnum sorgarferlið. Íslands er ein af þeim þjóðum 

sem hefur skrifað undir þennan samning. Það er meðal annars hlutverk 

þroskaþjálfa að sjá til þess að þessum samningi sé fylgt eftir (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlað fólks, 2006).  

     Hér á landi er lítið til af efni fyrir þroskaþjálfa um hvernig eigi að bregðast við 

sorg og sorgarviðbrögðum hjá fólki með þroskahömlun. Vegna þess ákvað ég að 

búa til bækling handa þroskaþjálfum á auðskildu máli um hvernig best megi veita 

stuðning í sorgarferli fólks með þroskahömlun. Þrátt fyrir að bæklingurinn sé 

ætlaður þroskaþjálfum, getur hann einnig gagnast öðru starfsfólki sem starfar náið 

með fólki með þroskahömlun.  

     Í næsta kafla dreg ég saman efni verkefnisins og niðurstöður þess.  
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Samantekt og niðurstöður  

Í þessum kafla geri ég grein fyrir niðurstöðum mínum. Markmið verkefnisins var 

annars vegar að kanna sorg og sorgarviðbrögð einstaklinga með þroskahömlun og 

hins vegar að auka skilning þroskaþjálfa á ólíkum birtingamyndum sorgar og 

hvernig best sé að styðja einstaklinga með þroskahömlun í gegnum sorgarferlið. 

Niðurstöður benda til þess að sorg er einstaklingsbundin og það er 

einstaklingsbundið hvernig hver einstaklingur gengur í gegnum sorgarferlið. 

Einkenni sorgar geta komið fram með margvíslegum hætti, bæði andlega og 

líkamlega en þau geta einnig birst í hegðun og atferli. Fólk getur fundið fyrir 

depurð, reiði, sektarkennd, doða, hjartsláttatruflunum, höfuðverk og fleira. Fyrstu 

viðbrögð syrgjenda er yfirleitt afneitun sem lýsir sér í vantrú um að viðkomandi sé 

látinn. Þá eru margskonar hegðunarmynstur sem geta átt sér stað í kjölfars missis. 

Þetta getur verið allt frá svefntruflunum, til þess að einstaklingur sé fjarrænn og 

einangrar sig félagslega (Worden, 2009). Í dag er ennþá óljóst hvort að 

sorgarviðbrögð hjá einstaklingum með þroskahömlun séu frábrugðin viðbrögðum 

ófatlaðs fólks (Drinnan, Raji og Hollins, 2003). Einstaklingar með þroskahömlun 

syrgir jafnt sem ófatlað fólk. Hins vegar getur verið erfitt fyrir þau að syrgja þar 

sem aðrir eiga erfitt með að bera kennsl á sorg þeirra. Vegna takmarkaðrar 

samskiptafærni geta viðbrögð þeirra verið óséð,  ekki viðurkennd eða mistúlkuð á 

einhvern annan hátt, sem gerir sorgarferlið þeirra jafnvel erfiðara (Clements, 

Focht-New og Faulkner, 2004). Einstaklingar með þroskahömlun eru oft 

útilokaðir frá sorgarferlinu. Það gæti verið vegna þess að umönnunaraðilar eru að 

reyna vernda þau fyrir fréttum sem gætu valdið sorg og tilfinningalegu uppnámi. 

Hins vegar, ef sorg í kjölfar missis er ekki viðurkennd geta komið fram viðbrögð 

sem lengja sorgarferlið og geta meðal annars lýst sér í ögrandi hegðun (MacHale 

og Carey, 2002). Það er því röng ákvörðun að leyna upplýsingum eða ljúga um 

þær. Það er mjög mikilvægt að skilgreina fræðileg hugtök eins og „dauða“ fyrir 

einstaklingum með þroskahömlun. Þau eiga nefnilega í erfiðleikum með að 

skilgreina hugtök sem þessi og að heyra „mamma er látinn“ getur verið 

ruglingslegt fyrir þau. Þess vegna er mikilvægt að skilgreina dauðann fyrir 

einstaklingum með þroskahömlun (Drinnan, Raji og Hollins, 2003). Að taka þátt í 

hefðbundnum athöfnum líkt og kistulagningu og jarðarför getur hjálpað 
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einstaklingum að takast á við sorgarferlið (Worden, 2009). Þess vegna er 

mikilvægt að þroskaþjálfar veiti einstaklingum með þroskahömlun þann stuðning 

og þá fræðslu sem þau þurfa. Þessi stuðningur getur meðal annars falið í sér að 

fræða og upplýsa einstaklinginn um hvað hefur gerst og hvað sorgin felur í sér.  

     Þroskaþjálfar eru sérmenntaðir til að starfa með fólki með þroskahömlun. 

Þroskaþjálfi á að sýna skjólstæðingum sínum virðingu ásamt því að sýna 

umhyggju í samskiptum sínum. Það er mikilvægt að þroskaþjálfi sé reiðubúin að 

gefa af sér þegar einstaklingur með þroskahömlun upplifir sorg, hann verður að 

veita nærgætni og umhyggju, ásamt því að vera ákveðinn ef þörf er á (Bragi 

Skúlason, 1992).  

     Hluti af eðlilegu lífi er að vera virkur þátttakandi í samfélaginu og fá tækifæri 

til að upplifa sorg sem felur í sér að kveðja ástvin og ganga í gegnum sorgarferli. 

Það er einnig hluti af eðlilegu lífi að fá sinn tíma til að syrgja og vinna sig úr 

sorginni á sinn hátt og fá stuðning ef þörf er á. Í eðlilegu lífi á einstaklingur rétt á 

því að kveðja ástvin og taka þátt í útför hans, hvort sem hann er með 

þroskahömlun eða ekki. 

     Helstu lærdómar sem ég dreg af þessu verkefni er að einstaklingar með 

þroskahömlun upplifir sorg og missi rétt eins og aðrir. Einkenni sorgar geta verið 

bæði andleg og líkamleg en þau geta einnig birst í hegðun og atferli. Þess vegna er 

mikilvægt að þroskaþjálfar þekki sorgarferlið og þau sorgarviðbrögð sem geta 

komið í kjölfar þess. Hlutverk þroskaþjálfa er að leiðbeina og miðla þekkingu 

sinni og fræða annað starfsfólk um sorg og sorgarviðbrögð og hvernig best sé að 

styðja við einstaklinginn á þessum erfiðum tímum. Í starfi þroskaþjálfa er 

mikilvægt að virðing sé fyrir hendi og virk hlustun. Hann þarf að vera vakandi 

fyrir breytingum á andlegri líðan jafnt sem breytingum á hegðun eða atferli.  
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Lokaorð  

Ein af ástæðunum hvers vegna ég ákvað að vinna þetta verkefni er sú að ég tel að 

það sé ekki nógu mikið til af aðgengilegu efni um sorg og sorgarviðbrögð 

einstaklinga með þroskahömlun fyrir þroskaþjálfa á Íslandi. Ég vildi varpa ljósi á 

mikilvægi þess að allir eiga rétt á að syrgja, hvort sem einstaklingurinn er með 

þroskahömlun eða ekki. Að missa ástvin er hræðileg lífsreynsla sem við þurfum 

öll að ganga í gegnum. Ég hef sjálf misst báða foreldra mína og veit hversu 

mikilvægt það er að fá að ganga í gegnum sorgarferlið. Niðurstöður þessa 

verkefnis er að það er einstaklingsbundið hvernig hver einstaklingur gengur í 

gegnum sorgarferlið og það er einnig mikilvægt að muna að það tekur fólk 

mislangan tíma að ganga í gegnum sorgarferlið. Þess vegna er mikilvægt að 

þroskaþjálfar veiti stuðning sinn og þolinmæði. Þroskaþjálfar gegna mikilvægu 

hlutverki í lífi einstaklinga með þroskahömlun, þess vegna vildi ég sýna fram á 

mikilvægi þess að þeir veiti stuðning í sorgarferlinu. Sem verðandi þroskaþjálfi 

verður þetta málefni ofarlega í huga mér og mun ég miðla þekkingu minni á þessu 

málefni í framtíðarstarfi  mínu ef þess gerist þörf.  
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