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Formáli 

Nú fer senn að ljúka þriggja ára námi mínu í Guðfræði og trúarbragðafræðideild 

Háskóla Íslands. Ritgerðin sem hér fer á eftir er lokaverkefni mitt til BA prófs í 

Djáknafræðum. Þetta ferðalag mitt hefur verið ánægjulegt og skemmtilegt en 

jafnframt reynt á mig andlega og líkamlega. Margt hefur heillað mig í náminu og 

held ég að sú ákvörðun mín að fara í þetta nám hafi verið sú besta lífsreynsla sem ég 

hef orðið fyrir í seinni tíð. Viðfangsefni lokaverkefnisins valdi ég út frá sjónarhóli 

sálgæslunnar. Sorg barna hefur verið mér ofarlega í huga í langan tíma og byggist 

það á því að ég varð sjálf fyrir mikilli sorg þegar ég var barn og unglingur. Í bæði 

skiptin varð það vegna dauðsfalla í fjölskyldunni. 

Í seinni tíð hefur mér verið hugleikin sorg barna við skilnað foreldra, þar sem mörg 

hjónabönd fara forgörðum nú til dags og fékk ég sérstaklega áhuga á þessu þegar ég 

tók fag í félagsráðgjöfinni sem heitir Stjúpfjölskyldur og endurgerð fjölskyldna eftir 

skilnað. Þar vakti forvitni mína sálgæsluþáttur fyrir börnin í þeim aðstæðum þ.e 

hvort hann væri yfirleitt til staðar. Hvort sorg barna sem lenda í skilnaði foreldra sé 

vanmetin af samfélaginu og hvort sorg barna væri kannski áþekk þeirri sorg sem ég 

hafði kynnst sem barn og unglingur við að missa mína nánustu. Þessar spurningar 

vöknuðu hjá mér og langaði mig til þess að kanna þetta nánar. Ákvörðunin um 

verkefnið kom síðan í sumar þegar dauðsfall varð í fjölskyldu góðrar vinkonu 

minnar, þar sem börn áttu um sárt að binda. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum 

honum Sigfinni Þorleifssyni fyrir góð ráð og ábendingar, einnig séra Sigríði 

Guðmarsdóttur og séra Vigfúsi Bjarna Albertssyni fyrir að taka vel á móti mér og 

síðast en ekki síst mínum kæra eiginmanni fyrir yfirlesturinn og börnunum mínum 

fyrir gott skap og langlundargeð. 

Reykjavík, maí 2010 

Hólmfríður Ólafsdóttir 
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Inngangur 
Dauðinn er óumflýjanlegur. Hann er það eina sem við getum verið viss um í lífinu. 

Honum fylgja erfiðar tilfinningar sem okkur fullorðna fólkinu hættir til að vilja 

vernda börnin okkar fyrir. Við getum þó ekki komist hjá því að börnin okkar verði 

fyrir sorg í lífinu. Spurningin er hvernig við fullorðna fólkið tökum á slíkum málum 

þegar sorgin knýr dyra. Í þessari ritgerð er ætlunin að fjalla um sorg barna og 

sorgarviðbrögð þeirra. Viðfangsefnið er sorg barna við dauðsfall foreldris og sorg 

barna við skilnað foreldra. Ætlunin er að skoða báða þætti í sitthvoru lagi. Í fyrri 

hluta verður fjallað um hvernig viðhorf barna er til dauðans og hvernig þau bregðast 

við missi foreldris. Skoðaðar eru rannsóknir sem gerðar hafa verið um 

sorgarviðbrögð og skilgreiningar varðandi þau, hvernig sálgæslu er háttað fyrir börn 

og hvað ber að hafa í huga varðandi sálgæslu barna. Í seinni hlutanum verður fjallað 

um börn og skilnað foreldra. Viðhorf og viðbrögð barna við skilnaðinum verða 

skoðuð og síðan verður borin saman sorg barna við skilnað foreldra og sorg þeirra 

sem hafa misst, hvort þau viðbrögð eru áþekk og hvaða þættir eru ólíkir í 

sorgarrviðbrögðum þeirra. Einnig verður fjallað um hvernig samfélagið tekur á 

hverri sorg fyrir sig og hvernig trú getur komið inn aðstæður barnanna við slíkar 

aðstæður. Til þess að afla mér þekkingar á vettvangi tók ég tvo presta tali, þau 

Sigríði Guðmarsdóttur prest í Guðríðarkirkju í Grafarholti og Vigfús Bjarna 

Albertsson sem er einn af prestunum á Landspítala Háskólasjúkrahúsi í Reykjavík og 

sinnir þar sérstaklega börnum og aðstandendum þeirra. 

 

Viðhorf barna til dauðans 

Maria Nagy, ungverskur sálfræðingur, gerði rannsókn meðal barna um viðhorf 

þeirra til dauðans. Eftirfarandi spurning var lögð fyrir börnin: „Hvað er dauðinn?“ 

Hún skoðaði svör tæplega fimmhundruð barna og voru niðurstöðurnar byggðar á 

svörum og teikningum barnanna. Það sem hún vonaðist til að fá út úr þessari 

rannsókn voru viðbrögð þeirra við því hvað dauðinn þýddi fyrir þau. Maria komst að 

þeirri niðurstöðu að viðhorfi þeirra mátti skipta niður í þrjá þætti og var þeim skipt 

eftir aldri og þroska barnanna. Börn undir fimm ára sáu ekki dauðann fyrir sér sem 
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óafturkallanlegan atburð. Börn milli fimm og níu ára persónugerðu dauðann og þau 

sem voru níu ára og eldri voru búin að tileinka sér sjónarmið fullorðinna einstaklinga 

(Maria Nagy, 1995, bls. 227-234). 

Fyrsta stig 

Fimm ára og yngri: Dauðinn er ekki endanlegur. 

Með viðtölum við börn á þessum aldri gat Maria greint hugsun þeirra hvað varðar 

dauðann. Hún taldi að börnin meðtækju ekki dauðann sem slíkan heldur teldu þau 

að við þennan atburð eignist einstaklingarnir sem dæju öðruvísi líf. Þau litu svo á að 

dauðinn væri brottför; ef fólk deyr breytist það ekki, líf þeirra sem eftir lifa breytist 

bara. Hinn dáni lifir bara ekki lengur með fjölskyldunni. Þetta hefur mikil áhrif á 

börnin og aðskilnaðurinn við hinn látna, staðreyndin að hann er farinn í burtu og 

kemur ekki heim aftur, er sá þáttur sem er hvað erfiðastur fyrir börnin. Það að 

einhver hverfi úr lífi þeirra er gríðarlega erfitt fyrir þau og börnin vilja vita hvert sá 

látni fór og hvar hann verði í framtíðinni. Börnin tengdu saman brottför hins látna 

og jarðaförina. Nýja heimili hins látna var kirkjugarðurinn sem hann var jarðaður í. 

Þau hugsuðu allan tímann um að hinn látni væri enn lifandi, hann væri bara á öðrum 

stað. Í þeirra augum höfðu hinir látnu enn tilfinningar, fundu til, vissu þegar einhver 

hugsaði til þeirra, borðuðu og önduðu. Börnin töldu öll að líf hinna látnu væri 

bundið við  kirkjugarðinn og það takamarkaðist við það umhverfi. Þau voru t.d. viss 

um að hinir látnu ættu erfitt með að hreyfa sig því að kistan væri svo þröng og lítil, 

eða að lífið í kirkjugarðinu væri bundið við svefn; hinir dánu svæfu alltaf.  Á þessum 

aldri er óhugsandi fyrir börnin að forma hugsunina um dauðann eins og við 

fullorðna fólkið sjáum hann. Þau afneita dauðanum því að þau hafa ekki þroska til 

annars og geta ekki meðtekið hann eins og fullorðnir. Á meðal barnanna sem Maria 

talaði við voru nokkur á aldrinum fimm til sex ára sem afneituðu ekki dauðanum en 

þau álitu hann vera tímabundið ástand. Þau meðtóku hann upp að vissu marki en 

stoppuðu svo við. Viðhorf þeirra þróaðist síðan stig af stigi (Maria Nagy, 1995, bls. 

227-234). 
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Annað stig 

Fimm til níu ára: Dauðinn persónugerður. 

Á þessu stigi persónugerðu börnin dauðann. Það virðist vera einkennandi fyrir 

börnin að gera slíkt alla barnæskuna en þó sérstakelga á aldrinum fimm til níu ára. 

Maria telur að þessu atferli megi skipta í tvo þætti. Í fyrsta lagi er það dauðinn sem 

sérstök persóna. Tveir þriðju hlutar af hópnum sem hún rannsakaði hafði gert sér 

einhverskonar mynd af dauðanum. Myndgerðin var þá annðahvort beinagrind með 

ljá í hendi sem kemur að sækja fólk eða þá að þau höfðu gert sér sína eigin mynd. Í 

flestum tilvikum var hann ósýnilegur. Ástæðan fyrir því gat verið að hann væri bara 

ekki sjáanlegur þar sem hann væri aðallega á ferð um nótt eða hann var án líkama, 

einhverskonar draugur. Einnig kom fram að dauðinn gæti sýnt sig öðrum rétt áður 

en hann tæki til sín þann sem var deyjandi. Í öðru lagi hafði einn þriðji hluti hópsins 

ímyndað sér einhvern sem var látinn og dauðinn hafði þá ásjónu hans. Með þessu 

telur Maria að börnin haldi dauðanum í vissri fjarlægð frá sér. Á þessu stigi telur hún 

að börnin meðtaki dauðann sem eitthvað sem sé endanlegur atburður. Börnunum  

finnst dauðinn þó ekki vera óumflýjanlegur; þar sem dauðinn er persónugerður 

getur maður sloppið frá honum.  Þeir sem deyja eru bara þeir sem dauðinn nær 

(Maria Nagy, 1995, bls. 227-234). 

Þriðja stig 

Níu ára og eldri: Líkamlegri starfsemi lokið. 

Þegar börn hafa náð níu ára aldri hafa þau gert sér grein fyrir því að dauðinn er 

eitthvað sem þú kemst ekki hjá og að dauðinn er endanlegur. Það sem er dáið er 

ekki hægt að vekja upp aftur. Raunveruleikinn blasir við þeim á þessum aldri og þau 

hafa ekki einungis myndað sér raunhæfa mynd af dauðanum heldur líka af 

umhverfinu sem þau alast upp í. Þau horfa á dauðann í gegnum þau gleraugu að 

líkaminn hefur lokið sínu hlutverki á jörðinni, hann mun verða að moldu en sálin 

heldur áfram að lifa annarsstaðar. Dauðinn er endir á lífinu hér á þessari jörðu. 

Maria telur að það hvernig börn bregðast við dauðsfalli hjá sínum nánustu og 
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hvernig þau takist á við það, helgist af því hvernig umhverfi og uppeldislegum 

þáttum er háttað (Maria Nagy, 1995, bls. 227-234). 

 

Sorgarviðbrögð barna við dauða foreldris 

Fræðimenn hafa rökrætt á hvaða þroskastigi börn geti sýnt sorgarviðbrögð. Í bók Dr. 

J. William Worden, Grief counseling and grief therapy, kemur fram að uppi hafa 

verið hin ýmsu sjónarmið varðandi þetta atriði. Martha Wolfenstein heldur því fram 

að börn hafi ekki getu né þroska til þess að syrgja. Þau nái þeim áfanga ekki fyrr en 

undir lok unglingsáranna þegar persónuleiki þeirra er fullmótaður. Aftur á móti eru 

fræðimenn eins og Erna Furman og fleiri sem halda því fram að börn geti syrgt mjög 

ung, allt ofan í þriggja ára aldur og jafnvel yngri. Svo eru það fræðimenn eins og 

J.William Worden sem telur að öll börn geti syrgt en að þau syrgi á mismunandi hátt 

og í mismunandi stigum sem ákvarðast af aldri og þroska, sbr. umfjöllun hér að 

framan um viðhorf barna til dauðans. Worden telur að tilfinningarótið sem verður 

hjá börnum við sjálfan aðskilnaðinn frá foreldrinu sé lykilatrið sem einblína þarf á 

við umönnun barna sem eru í sorg. Hann telur að sorgarviðbrögð vegna 

aðskilnaðarins geti komið fram hjá mjög ungum börnum og séu til staðar þó svo að 

þau geri sér ekki grein fyrir raunveruleika dauðans. Ung börn sýna einhverskonar 

sorgarviðbrögð við missi en það sem skiptir máli er hvernig þeim er leiðbeint í 

framhaldinu, hvaða áhrif aðskilnaðurinn hefur á vitsmunalegan þroska þeirra og 

framtíð. Þau þurfa að öðlast vissan þroska til þess að skilja hvað dauðinn felur í sér. 

Það er ekki fyrr en þeim þroska er náð sem fólk getur tekist á við og horft á dauðann 

eins og hann er. Fólk  getur ekki tekist á við eitthvað sem það tengir sig ekki við og 

skilur ekki (J. William Worden, 2002, bls. 149-172). 

Dr. J. William Worden og Dr. Phyllis Silverman gerðu rannsókn sem nefndist The 

Harvard Child Bereavement Study. Í þeirri rannsókn voru tekin fyrir 125 börn sem 

höfðu misst annað foreldri sitt. Fjölskyldurnar voru 70 talsins og börnin voru á 

skólaaldri frá 6 til 17 ára. Einnig voru tekin fyrir börn sem ekki höfðu misst foreldri 

og fjölskyldur þeirra. Aldurinn og fjöldinn voru í samræmi við hóp syrgjendanna og 
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voru hóparnir bornir saman. Það sem rannsakendur vildu fá fram var að sjá hvert 

ferlið var hjá börnunum í sorginni, hvernig eðlilegt flæði hennar væri hjá börnum á 

þessum aldri. Hér á eftir eru nokkrir þættir sem þeim fannst hvað markverðastir í 

niðurstöðum rannsóknarinnar sem varaði í tvö ár. 

1) Flestum barnanna eða um 80% þeirra gekk vel að sætta sig við dauðsfall 

foreldrisins en aftur á móti gekk hinum 20% ekki vel. Í ljós kom að erfiðleikar 

þeirra voru meiri á seinna árinu en því fyrra. 

2) Börnum sem gekk vel að aðlagast breyttum aðstæðum komu frá fjölskyldum 

sem voru samheldnar, umræðan um hinn látna var óheft og athafnir daglegs 

lífs voru látnar halda sér eins og mest mátti þegar áfallið reið yfir. Börn sem 

komu frá fjölskyldum sem gerðu eitthvað í sínum málum, voru 

framtakssamar frekar en að halda sig til hlés og gátu fundið eitthvað jákvætt 

í erfiðum aðstæðum, áttu auðveldara með að aðlagast missinum. 

3) Börn sem áttu erfitt með að aðlagast breyttum aðstæðum komu yfirleitt frá 

fjölskyldum þar sem foreldrar voru mjög ungir, bugaðir af sorg og áttu erfitt 

með að halda daglegu lífi gangandi. Einnig komu börnin frá fjölskyldum þar 

sem dauði foreldrisins orsakaði miklar breytingar í lífi þeirra. Þau sýndu 

minna sjálfstraust og höfðu minni stjórn á hegðun sinni og því sem kom fyrir 

þau í hinu daglega lífi. 

4) Hæfni eftirlifandi foreldris til þess að takast á við missinn og daglegt líf var 

stærsti orsakavaldur í því hvernig barninu tókst að aðlagast því að hafa misst 

annað foreldri sitt. Börn sem áttu foreldra sem voru illa á sig komin sýndu 

meiri kvíða, áhyggjur og þunglyndi ásamt því að eiga við svefn- og 

heilsuvandamál að stríða. 

5) Móðurmissir var yfirleitt verri fyrir börnin en missir föður. Missir móður hafði 

meiri áhrif á daglegt líf þeirra, þar sem móðirin var sú sem yfirleitt sá um 

umönnun þeirra í daglegu lífi bæði andlega og líkamlega. Við missi móður 

voru meiri líkur á að börnin ættu við andlega erfiðleika að stríða, hærri tíðni 

á kvíðatilfellum, lægra sjálfsmat og veikari von um að þau spjari sig í lífinu. 
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6)  Flestum börnunum var gefin kostur á því að taka þátt í jarðaför foreldrisins. 

Það sýndi sig að það gaf betri raun að undirbúa börnin vel fyrir athöfnina. 

Eftir því sem leið á rannsóknina rifjuðust upp minningar varðandi athöfnina 

og þeim fannst gott að fá að tala um hana. Einnig voru jákvæðar niðurstöður 

hvað varðaði börn sem fengu að vera með í skipulagi útfararinnar. Þeim 

fannst þau skipta máli og gott að geta hjálpað til þegar aðrir í fjöslkyldunni 

voru bugaðir af sorg. 

7) Mörg af börnunum voru áfram mjög tengd hinu látna foreldri, þeim fannst 

foreldrið fylgjast með sér, hugsuðu um það, dreymdi um það og fannst þau 

geta nálgast foreldrið á ákveðnum stöðum. Þau börn sem héldu þessari 

tengingu áttu auðveldara með að tjá sorg sína og tilfinningar og sækja sér 

stuðning frá öðrum í fjölskyldunni. 

8) Í ljós kom í rannsókninni að þrír þættir eru mjög mikilvægir fyrir börn í sorg. 

Þeir eru stuðningur, aðhlynning og að fá vitneskju um að lífið heldur áfram 

sem samhangandi þráður. Barni í sorg er best varið hjá fullorðnum 

einstaklingi sem er stöðuglyndur og getur hjálpað barninu að tjá tilfinningar 

sínar jafnframt því að sinna þörfum barnsins á sem bestan hátt. 

9) Unglingar í sorg upplifa sig sem mjög breytta einstaklinga. Þeim finnst þeir 

skera sig úr vinahópnum við dauðsfallið og að vinirnir geti ekki sett sig í spor 

þeirra. Sá hópur sem er sérstaklega viðkvæmur eru stúlkur sem hafa misst 

móður sína og eru í umsjá feðra sinna. 

10) Samneyti eftirlifandi foreldra við nýja félaga, stefnumót og annað slíkt hélst í 

hendur við það hvort viðkomandi var opinská persóna, heilsuhraust andlega 

og líkamlega. Þegar foreldrar fundu sér nýjan maka hafði það yfirleitt jákvæð 

áhrif á börnin, ef þau höfðu fengið nógan tíma til þess að syrgja látna 

foreldrið. Þau sýndu minni kvíða og áhyggjur varðandi framtíðina og minni 

ótta við að eftirlifandi foreldrið félli frá (J.William Worden, 2002, bls. 149-

172) 
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Auk þessara tíu þátta sýndi niðurstaðan að börnin höfðu mismunandi þarfir sem 

þurfti að uppfylla til þess að þau næðu að syrgja á eðlilegan hátt og hefðu jákvæð 

áhrif á framvindu sorgarferlis þeirra. Þau þurftu að finna fyrir stöðugleika í lífi sínu 

og finna að þau væru örugg. Spurningin um hver ætti að hugsa um þau vaknaði hjá 

mörgum barnanna. Mörg barnanna sýndu kvíða og ótta um afdrif foreldrisins sem 

eftir lifði. Þau óttuðust að standa uppi með enga foreldra og að ef það gerðist gætu 

þau hreinlega ekki lifað af. Enginn yrði eftir til þess að sjá um þau. Það er mjög 

mikilvægt fyrir börn í sorg að vita það að dauði foreldrisins er ekki þeim að kenna, 

að þau haldi ekki að foreldrið hafi dáið vegna þess að þau höguðu sér illa. Börn á 

aldrinum 4-5 ára eru í sérstakri hættu hvað þetta varðar, þar sem þroski þeirra gæti 

valdið því að þau fái þessa tilfinningu. Upplýsingar um dauðsfall foreldrisins, 

ástæður þess og kringumstæður eru mikilvægar fyrir börnin. Þau spyrja oft „Gæti 

þetta komið fyrir mig?“ Þau óttast að smitast af dauðanum. sérstaklega á þetta við 

um yngri börnin (J. William Worden, 2002, bls. 149-172). 

Það má sjá af þessari rannsókn að ekkert eitt gildir um öll börnin. Taka þarf tillit til 

aðstæðna hvers og eins og vinna með barnið sem einstakling. Í bók Sigurðar 

Pálssonar, Börn og sorg, er hann sammála því að börn syrgi ekki síður en fullorðnir, 

en hvernig þau geri það fari eftir þroska þeirra og aðstæðum. Finna má samlíkingar 

milli sorgar barna og fullorðinna en hún er þó ekki eins. Sorg barnanna virðist ekki 

vera eins samfelld og hjá þeim fullorðnu. Fyrstu viðbrögð þeirra eru yfirleitt mjög 

hörð og áköf en það er eins og þau hvíli sig á milli orusta. Þau reyna að leita í 

eitthvað sem leiðir huga þeirra frá erfiðu aðstæðunum. Þar sem atburðurinn hefur 

gengið mjög nærri þeim hlífa þau sér t.d með því að gleyma sér í leik eða áhorfi á 

eitthvað. Þau virðast yfirleitt dylja sorg sína fyrir fullorðna fólkinu og reyna að 

standa sig og vera sterk fyrir eftirlifandi foreldrið. Sorgin getur komið til þeirra þegar 

þau eiga síst vona á því. Eitthvert atvik eða merkilegur dagur s.s. afmælisdagur, 

hátíðar eða bara einhver hlutur eða lykt getur orsakað það að sorgin hellist yfir. Á 

meðan börn og unglingar taka út þroska getur sorgin vitjað þeirra, eftir því sem 

barnið og unglingurinn vaxa og þroskast gera þau sér grein fyrir alvarleika 

atburðarins. Sigurður telur að það þurfi að uppfylla ákveðnar aðstæður til þess að 
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börn nái að syrgja nákominn ættingja á heilbrigðan hátt. Þeir þættir eru í megin 

atriðum þeir sömu og Worden og Silverman komust að í rannsókn sinni. Þessir 

þættir eru: 

1) Að barnið hafi verið í nánu og traustu sambandi við foreldra sína fyrir 

missinn. 

2) Að það hafi tækifæri á að spyrja um allt sem varðar dauðsfallið, fái skýrar og 

greinargóðar upplýsingar um atburðinn og heiðarleg svör við spurningum 

sínum. 

3) Að barnið njóti huggandi og umhyggjusamrar nærveru þess foreldris sem 

eftir lifir og að þau öðlist þá fullvissu og stöðugleika í tilveru sína að þau þurfi 

ekki að óttast það að um þau verði ekki hugsað og að aðstandendur hverfi á 

braut. 

4) Að einhver fullorðinn komi inn í líf barnsins, til þess að fylla skarðið sem 

foreldrið skildi eftir sig (Sigurður Pálsson, 1998, bls. 14-15). 

Fyrstu viðbrögð við missi 

Viðbrögð við missi eru margvísleg og birtingarform vanlíðunarinnar eru ólík, engir 

tveir bregðast eins við. Það er mjög algengt að börn fari í vissa afneitun og halda því 

fram að þetta séu einhvers konar mistök sem hafi átt sér stað. Þetta á sérstaklega 

við um eldri börn og unglinga og einkum ef dauðsfallið ber brátt að. Önnur börn 

bregðast mjög sterkt við tíðindunum og sýna mjög áköf viðbrögð, mikinn grát og 

jafnvel ólæti. Sum beina vandanum inn á við, þau verða kvíðin og lokuð og draga sig 

í hlé en reyna jafnframt að hugga sig á einhvern hátt. Lítil börn nota t.d oft munninn, 

sjúga fingur eða eitthvað annað og mega ekki sjá af foreldrum sínum. Þetta eru allt 

eðlileg viðbrögð því að börn eru eins margvísleg eins og þau eru mörg. Sum þeirra 

hlífa sér og eru ekki tilbúin til þess að taka við öllum sársaukanum sem svona áfalli 

fylgir. Börnin þurfa að meðtaka þá staðreynd að viðkomandi er ekki að koma aftur 

til þeirra. Þau gera sér oft upp þá mynd að foreldrið hafi farið í burtu í ferðalag. 

Hugsunin um það að foreldrið gæti mögulega komið aftur er ákveðin hvíld frá þeirri 

hörmulegu staðreynd að dauðinn er endanlegur og smám saman rennur veruleikinn 
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upp fyrir þeim (J. W. Worden 1996, Sigurður Pálsson, 1998, bls. 27-39. Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995, bls. 205). 

Fyrir nokkru síðan fór ég á námskeið hjá leikmannaskóla Þjóðkirkjunnar þar sem 

séra Gunnar Mattíasson sjúkrahúsprestur  var fyrirlesari. Hann sagði að oft liði fólki í 

sorg betur tæki það veruleikann inn í smá skömmtum, einmitt líkt og börn gera í 

slíkum aðstæðum. Þessa staðhæfingu sagði hann vera byggða á nýjustu 

rannsóknum í sálgæslu og meðhöndlun fólks í sorg.  

Upplifun mín af missi á barnsaldri og unglingsárum 

Rétt fyrir níu ára afmælisdaginn minn, nánar tiltekið 25. desember árið 1978, lést 

elsti bróðir minn í bílslysi. Hann var þá fjórtán ára gamall. Þetta var gríðarlegt áfall 

fyrir fjölskylduna og þá sérstaklega foreldra mína. Fallegi drengurinn þeirra var 

horfinn á braut. Með honum í bíl hafði verið móðurbróðir minn sem keyrði bílinn. 

Tildrögin voru þau að dekk hafði sprungið á bílnum og hann hafnað utan vegar með 

þessum hörmulegu afleiðingum. Bróðir mömmu lifði af og var lítið slasaður. 

Minningar mínar um að fá þessar fréttir eru ekki margar en ég man eftir að síminn 

hringdi og mömmu var tilkynnt að orðið hafi slys, bróðir minn væri á lífi en mjög 

litlar líkur að hann hefði það af. Biðin hófst við símann því að við bjuggum á 

Siglufirði og slysið átti sér stað nálægt Sauðárkróki þannig að þeir voru fluttir á 

sjúkrahúsið þar. Sterkasta minning mín frá þessu jóladagskvöldi er af mér uppi í 

rúmi hjá mömmu og pabba í nýju jólanáttfötunum að leika mér með nýja 

dúkkudótið sem ég hafði fengið í jólagjöf. Hnútur var í maganum og þrýstingur í 

höfðinu en ég grét ekki. Ég var með mikið samviskubit, ég hafði rifist heiftarlega við 

bróður minn áður en hann fór því að ég vildi fara með í ferðina sem hafði verið 

heitið til afa og ömmu á Króknum. Mamma spurði mig hvort ég ætlaði ekki að 

kveðja bróður minn fyrir ferðalagið og ég svarði því til að mér væri slétt sama hvort 

hann væri dauður eða ekki, fyrst að ég mætti ekki fara með. Mamma skammaði mig 

fyrir þessi orð og sagði við mig að maður ætti aldrei að segja svona við nokkurn 

mann, maður vissi aldrei hvort maður fengi að hitta viðkomandi aftur. Ég kvaddi 

hann ekki og reyndin var sú að ég fékk aldrei að sjá hann aftur. Þarna sat ég lítil níu 

ára hnáta með risastórt samviskubit og sár á hjartanu sem hefur eiginlega aldrei 
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lokast. Þegar kom að undirbúningi jarðarfararinnar mátti ég ekki sjá hann í kistunni, 

því mamma vildi að ég minntist hans eins og hann hefði verið þegar hann var á lífi. 

Ég var ekki sátt við þá ákvörðun en sendi mömmu með kross sem mér hafði verið 

mjög kær, til þess að setja með honum í kistuna. Næsta minning mín er um 

jarðaförina hans þar sem ég sat á fremsta bekk hjá fjölskyldunni og passaði mig 

mjög vel að vera sterk fyrir mömmu og pabba. Ég grét ekki, ég horfði yfir kirkjuna og 

allir grétu að mér fannst nema ég. Ég bara brosti til systra pabba og var bara býsna 

ánægð með mig að hafa tekist það á þessari stundu. Ég hafði á orði við þær eftir 

jarðaförina að ég hefði sko verið sú eina sem grenjaði ekki í jarðaförinni. Ég fékk 

ákúrur fyrir svona tal því það væri bara ekki eðlilegt að gráta ekki í jarðaför bróður 

síns. Meira man ég ekki. 

Sjá má á þessum minningum að þetta þrennt situr í mér enn þann dag í dag; 

kveðjustundin okkar, að fá ekki að sjá hann látinn og að fá ákúrur fyrir það að reyna 

vera dugleg. 

Sjö árum seinna dó faðir minn í september 1985. Það var að sjálfsögðu mikið áfall 

fyrir fjölskyldu sem var í raun enn í sárum. Minning mín um tilkynninguna á 

dauðsfallinu er skýr; ég var vakin snemma um morgun af systrum pabba og mömmu 

og ég sá samstundis að eitthvað alvarlegt var að. Þær tjáðu mér að pabbi hefði 

fundist látinn skammt frá bíl sem var utanvegar á leiðinni frá bænum Hraunum í 

Fljótum til Siglufjarðar. Hann hafði sennilega fengið hjartáfall undir stýri, bíllinn farið 

út af veginum en hann komist út úr honum en ekki komist til þess að ná í hjálp. Það 

voru engir farsímar í þá daga. Ég varð bara dofin og hugsaði með mér að við hefðum 

gert þetta áður og þetta kynni ég. En reyndin var sú að ég fór bara inn í einhverja 

leiðslu, fór upp í bæ að hitta vini mína og vissi í raun ekki hvernig ég átti að vera, 

minningarnar eru reyndar mjög fáar frá þessum tíma, ég bara man  eiginlega ekkert 

eftir þessum tíma. Það er eins og hann hafi þurrkast út úr minninu. Eina minningu á 

ég sem er úr kirkjunni um morguninn fyrir jarðaförina þar sem ég og eldri systir mín 

sátum á bekk og horfðum á kistuna. Bróðir pabba kom til okkar og við brustum í grát 

en síðan man ég ekki meir frá þessum degi. Ég fór ekki í kistulagningu hans, af ótta 

við að ég myndi bara minnast hans sem líks, eftir varnaðarorð móður minnar við 
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dauðsfall bróður míns. Ég sé enn eftir þeirri ákvörðun. Skemmst er frá því að segja 

að lífið var ekki auðvelt fyrir okkur þar sem móðir mín stóð ein uppi með þrjú börn á 

framfæri, skuldum vafin og án nokkurrar menntunar. Hún fór þetta á hörkunni einni 

saman og ég sem var elsta barnið heima (16 ára) vildi bara að lífið yrði sem best fyrir 

hana. Við börnin vorum ekkert sérstaklega tekin tali varðandi þessi mál, enda 

tíðkaðist það ekki á þessum tíma. Fjölskyldan varð að spjara sig sjálf . Miklar 

breytingar urðu í kjölfar dauðsfalls föður míns, á innan við tveimur árum frá dauða 

hans vorum við flutt í nýtt hús, mamma komin með nýjan mann og nýtt systkini á 

leiðinni. Þegar ég lít til baka var þetta stór biti að kyngja. Í seinni tíð og eftir að hafa 

lesið bækur um sorg og sorgarviðbrögð held ég að við höfum dottið ofan í flestar 

gildrur sem fylgja svona áfalli. Einhverskonar eftirfylgni hefði verið mjög vel þegin 

fyrir okkur öll. Við sem fjölskylda höfum lært að lifa með þessum atburðum en 

höfum ekki bitið úr nálinni hvað þetta varðar þrátt fyrir að við börnin séum öll orðin 

fullorðin og eigum okkar eigin fjölskyldur. Það kom berlega í ljós þegar móðir mín 

gekkst undir alvarlega hjartaaðgerð á dögunum hvað ég varð hrædd um líf hennar 

og óttaðist eins og barn að eiga ekkert foreldri eftir. 

Þegar er litið er á fræðin og síðan raunveruleg atvik, má sjá hversu gríðarlega 

mikilvægt er fyrir börn og alla syrgjendur að vel sé haldið á þeirra málum þegar stór 

áföll ganga yfir. Að fjölskyldur fái leiðsögn í fyrstu skrefum sorgarinnar, að einhver 

aðili sé fyrir hendi sem leiðir fjölskylduna áfram og hjálpar henni að hjálpa sér sjálfri. 

 

Hvernig er sálgæslu fyrir börn háttað við dauða 

foreldris? 

Hér að framan hefur verið fjallað um hvað gerist hjá börnum þegar foreldri deyr. Í 

þessum kafla ætla ég að fjalla um ferlið sem tekur við eftir dauðsfallið og hvaða 

leiðbeiningar fjölskyldan þarf að fá til þess að forðast óþarfa árekstra og vanlíðan, 

hvaða börn eru í áhættuhópi, þ.e hvort þau nái að greiða úr sorg sinni og hvaða 

atriði sálgæsluaðili þarf að hafa í huga þegar hann fær til sín barn í sorg. Til að fá 

upplýsingar um hvaða ferli fer í gang við dauðsfall ættingja ákvað ég að hitta 
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starfandi prest, séra Sigríði Guðmarsdóttur í Guðríðarkirkju í Grafarholtssókn, og 

fræðast um hvernig hún tekur á þessum málum. 

Viðtal við Sigríði Guðmarsdóttur prest í Guðríðarkirkju í 

Grafarholtssókn: Fyrri hluti 

Ég mælti mér mót við Sigríði í kirkjunni hennar, Guðríðarkirkju. Við settumst niður á 

skrifstofu hennar og byrjuðum að spjalla. Ég spurði hana um aðkomu hennar þegar 

börn missa foreldri og að hverju skyldi hyggja. 

Hún sagði mér að fyrstu kynni við fjölskylduna væru mjög mikilvæg. Hvernig maður 

heilsaði fólki og hvernig viðmótið væri við það. Strax frá fyrstu skrefum þarf að láta 

alla í fjölskyldunni vita að tekið sé eftir þeim, að hver og einn skipti máli þegar 

atburður sem þessi skellur á. Að horfa í augun á viðkomandi og fara niður í sömu 

augnhæð og börnin þegar talað er við þau skapar öryggi hjá þeim og þau finna 

jafnframt að þau eru hluti af heildinni. Vinsamlegt og hlýlegt viðmót skiptir öllu og 

eitt bros til ættingja getur gert mjög margt. 

Hún taldi að í dag hefði orðið mikil hugarfarsbreyting varðandi það hvernig fólk 

meðhöndlaði börn og sorg. Fólk væri opnara fyrir því að hlusta á börnin en ennþá 

væri það eðli málsins samkvæmt þannig að fólk vildi hlífa börnunum við sorginni. Í 

þeim tilviku þyrfti að minna aðstandendur á að þetta varðaði börnin eins og 

fullorðna, þau séu ekki ósýnileg í þessu ferli. Passa þyrfti að gleyma ekki neinum, og 

að börnin upplifðu sig ekki utangátta. Virða bæri það ef börnin vildu ekki tala við 

neinn og þau séu ekki skikkuð í eitthvað sem þau eru ekki tilbúin að taka þátt í. Fyrst 

og fremst að spyrja börnin og hlusta á svör þeirra. Sorgarvinna felst ekki einungis í 

því að koma hugsunum sínum í orð heldur geta tákn hjálpað til að tjá tilfinningar og 

líðan. Þetta á til dæmis við um myndir eða teikningar sem barnið vill kannski setja 

með þeim látna eða einhver hlutur sem settur er með í kistuna. Þetta fer líka eftir 

því hve börnin eru gömul þegar áfallið ríður yfir. 

Mikilvægast er að mati Sigríðar að koma fram við börn eins og alla aðra syrgjendur, 

þ.e.a.s. vinna traust þeirra sem hafa misst, hlusta á fólk og láta eftirlifandi foreldri 

eða aðstandendur finna það að allt sem fer fram milli prestsins og barnsins fer líka í 
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gegnum þau. Að nálgast barnið á þeirra forsendum. Ef barnið vill ræða einslega við 

prestinn sé það gert með samþykki foreldrisins. 

Margir hafa miklar skoðanir á því að vernda aðstandendur í kistulagningunni og þá 

sérstaklega börnin. Hlusta þarf vandlega á þarfir barna hvað þetta varðar og ef þau 

vilja taka þátt að undirbúa þau vel og jafnvel hafa sérstaka stund fyrir þau áður en 

aðrir koma. Mikilvægt er að útskýra hvernig sá dáni lítur út og hvernig er að snerta 

viðkomandi og hvernig umhverfið er þar sem kistulagningin fer fram. Ef sá látni er 

illa farinn í andliti eftir slys, þá er í flestum tilfellum hægt að búa þannig um líkið að 

sá hluti sem betur er farinn sé látinn sjást. Oft nægir að láta sjást í hönd viðkomandi. 

Undirbúningurinn skiptir miklu máli hvað þetta varðar. 

Börn eru oft opnari fyrir sorg en fullorðnir. Þess vegna ber að gæta þess að mæta 

þeim þar sem þau eru í sorgarferlinu. Hafa ber í huga að börn eru oft fljótari að 

afgreiða sorgina en fullorðnir. Oft er það þannig að fullorðinn aðstandandi tengir sig 

í gegnum barnið og tjáir að hún eða hann hafi miklar áhyggjur af viðkomandi barni 

en þegar líður á samtalið kemur í ljós að það er fullorðni einstaklingurinn sem þarf á 

hjálpinni að halda. Sigríður leggur áherslu á að fjölskyldan vinni saman í sorginni og 

styðji hvort annað og að foreldri/aðstandanda sé hjálpað og bent á þau tæki sem 

hægt er að nota til þess að opna fyrir sorgina hjá viðkomandi barni. (Munnleg 

heimild, Sigríður Guðmarsdóttir, apríl 2010) 

Leiðbeiningar fyrir sálgæsluaðila til foreldra og annarra 

aðstandenda 

Þegar hinn látni er kvaddur eru ýmsir siðir og venjur viðhöfð en þau hafa mikilvægu 

hlutverki að gegna í sorgarferli aðstandenda. Trúin getur hjálpað fólki að takast á við 

missi og oft er það þannig að bæn getur opnað fyrir tilfinningar sem annars hefðu 

verið lokaðar inni. Kveðjuferlið hefur líka góð áhrif félagslega og sálfræðilega. Fyrir 

hvern aðstandenda er mikilvægt að finna fyrir nánd og að það sé ákveðinn rammi 

sem umvefur ferlið. Öllum er mikilvægt að finna möguleikann á því að einhver haldi 

utan um hann og að hann eigi stuðning vísan hjá einhverjum. Þannig er það líka með 

börnin. Sá rammi sem hefðin skapar hefur mikla þýðingu fyrir þau. Það eru m.a 

eftirfaradi þættir: að missirinn sé gerður raunverulegur, að ímyndanir séu 
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fyrirbyggðar, að barninu sé hjálpað að ná tökum á því sem hefur gerst, að barninu sé 

hjálpað við tilfinningalega útrás, að barnið fái tækifæri á að kveðja hinn látna á þann 

hátt sem það óskar og að börn og fullorðnir séu sem mest saman í ferlinu þannig að 

þau eignist sameiginlega reynslu sem síðar meir getur verið mikilvægt fyrir báða 

aðila að geta rætt (Sigurður Pálsson, 1998, bls. 16-26). 

Í rannsókn Worden og Silverman sem áður var vitnað til komu ýmsar staðreyndir í 

ljós við úrvinnslu gagna. Þar komu m.a fram nokkur atriði sem aðstandendur og 

aðrir sem koma að umönnun þeirra barna sem misst hafa foreldra sína eða aðra 

nákomna ættingja þurfa að gera sér grein fyrir. Þessir þættir eru: 

1) Þegar foreldri er lífshættulega veikt eða er í lífshættu þá eru litlar líkur á því 

að yngri börnin geri sér grein fyrir því. 

2) Með tímanum eykst þörfin fyrir börnin að rifja upp jarðaförina og allt sem 

viðkemur henni. Mikilvægt er að þau fái að tala um þetta þegar þau þurfa. 

3) Flest börnin í rannsókninni tóku þátt í jarðaförinni og undirbúningi hennar. 

Þátttakan leiddi ekki til seinni tíma vandamála hvað varðar hegðun og 

andlegt ástand þeirra. Það sýndi sig að þau sem voru vel undirbúin fyrir 

jarðaförina áttu auðveldara með að vinna úr aðstæðum heldur en þau sem 

voru það ekki. 

4) Skyndilegt fráfall foreldris eða ef dauðinn bar að í kjölfar ofbeldis, ýtti undir 

óvissu hjá börnum og fullorðnum um það hvort börnin ættu að vera viðstödd 

jarðaförina eða ekki. 

5) Börn sem komu að undirbúningi útfararinnar, vildu að hún endurspeglaði líf 

þess látna frekar en að undirstrika brottför hans og þeirra missi. 

6) Að leyfa börnum að taka þátt í undirbúningi útfararinnar hafði mjög jákvæð 

áhrif á börnin og þau upplifðu sig sem hluta af heildinni og fundu til ábyrgðar 

gagnvart þeim ættingjum sem áttu erfitt í útförinni. 
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7) Börnum ætti að vera gefinn kostur á því að koma að kistulagningu, útförinni 

og þegar jarðsett er. Gæta skal þess að börnin séu vel undirbúin og á að 

upplýsa þau vandlega um hvernig athafnirnar fara fram og hvað það er sem 

þau megi búast við. 

8) Það getur verið góð leið fyrir barnið að heimsækja leiði foreldris. Þetta getur 

hjálpað til við að halda tengslunum lifandi við minningu hins látna og hjálpað 

þeim að fylla upp í skarðið sem hinn látni skilur eftir sig. 

9) Þau börn sem voru í góðum tengslum við minningu hins látna áttu 

auðveldara með að tala um foreldrið sem farið var bæði við aðra 

fjölskyldumeðlimi og líka við fólk utan fjölskyldunnar. Þau voru líka líklegri til 

þess að hegða sér á þann hátt sem þau héldu að sá látni hefði viljað að þau 

gerðu. 

10) Komið hefur í ljós að ef börn halda góðum tengslum við minningu hins látna 

getur það hjálpað þeim á leið þeirra til uppbyggingar eftir svo stórt áfall. 

11) Uppbyggingarferlið felur í sér leið til þess að skoða missinn og vinna sig út frá 

honum. Þykir það betra en að reyna að kæfa minninguna. Með tímanum 

þróast samband milli barnsins og minningarinnar sem það hefur með sér út í 

lífið. 

12) Flest börn staðstetja hinn látna á ákveðnum stað t.d á himnum en þau 

aðgreina líka sál og líkama. Gera sér grein fyrir að andinn er farinn úr 

líkamanum. 

13) Börnum finnst oft að sá látni fylgist með þeim og verða foreldrar að gera sér 

grein fyrir því að þetta er tilfinning í huga þeirra en ekki utanaðkomandi 

raunveruleiki. 

14) Foreldrar og aðstandendur verða að gera sér grein fyrir því að ef börnum er 

leyft að tala um þann látna og halda tengslum við þann látna auðveldar það 

þeim að tjá tilfinningar sem vakna í kjöflar missisins. Af því leiðir að þau eiga 

auðveldara með að vinna úr sorginni (J. William Worden, 1996, bls. 32-34). 
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Margt ber að hafa í huga þegar barn hefur orðið fyrir missi og foreldrar eða aðrir 

aðstandendur þurfa að hafa augun hjá sér um ýmiss einkenni s.s líkamleg einkenni. 

Börn finna oft fyrir ógleði, höfuðverk, magakveisu, vöðvar verða aumir og stífir og 

almenn vanlíðan er algeng. Þessi viðbrögð geta verið algerlega eðlilieg líkamleg 

viðbrögð við stóru áfalli en þau geta líka verið ákall um athygli. Með því að leiða 

athyglina að því líkamlega getur það opnað á aðgang að hinu andlega. Fólk þarf því 

að setjast niður með barninu og athuga hvers kyns er.  

Þegar sest er niður með barninu og sá fullorðni finnur að barnið vill tjá sig um  

lífsreynslu sína eru nokkur atriði sem ber að huga að. Sorg sem er innilokuð getur 

valdið barninu erfiðleikum síðarmeir á lífsleiðinni. Það er því mikilvægt að biðja 

barnið ekki um að bæla tilfinninguna niðri eða að harka af sér. Maður getur sýnt 

barninu fram á að tilfinningar þess skipta máli og að viðkomandi hafi áhuga og tíma 

til þess að hlusta. Viðbrögð við þörfinni skipta því miklu máli; að maður slökkvi á 

spennandi mynd í sjónvarpinu eða slíti samtali við annan til þess að sinna þörfum 

barnanna. Einnig er hægt að sýna stuðning sinn með nærveru og líkamlegri 

snertingu s.s lítil snerting á öxl eða hné getur gefið barninu öryggistilfinningu og haft 

róandi áhrif á barnið. Barnið vill jafnvel setjast í fang þitt og gráta við öxlina. Allt 

þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Ekki er æskilegt að gefa barninu fyrirmæli um 

hvernig skal finna til eða hversu lengi sársaukinn á að vara. Ef barnið sýnir öðruvísi 

tilfinningar en maður sjálfur við sameignlegum missi verður barnið að fá að tjá þær 

á sinn hátt. Fólk má ekki láta sér bregða þó að barn tjái sorg sína í reiði og segi 

jafnvel harkalega hluti eins segir í bókinni Börn og sorg: „Fíflið hann pabbi þurfti 

endilega að drepast af því að hann gat ekki haldið bílnum á veginum“ (Sigurður 

Pálsson, 1998, bls. 34). 

Miklvægt er að barnið fái að taka þátt í sorg fjölskyldunnar og að það samsami sig 

með öðrum í fjölskyldunni og sjái jafnvel að hinum fullorðnu líður alveg jafn illa og 

þeim. Einnig er mikilvægt að barnið finni að tilfinningar þess skipti máli og borin sé 

virðing fyrir tilveru þess. Gagnrýni á tilfinningar barnsins getur kæft niður miklvæga 

útrás og valdið þeim skaða seinna meir. Stuðla skal að því að barnið nái að feta sig 
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áfram í sogarvinnunni og komist stig af stigi í rétta átt og að ferlið sé heilbrigt til 

enda (Sigurður Pálsson, 1998, bls. 27-39). 

Hvað er það sem getur komið í veg fyrir það að börn syrgi á 

heilbrigðan hátt og hvaða börn eru í áhættuhópi? 

Þau börn sem eru í áhættuhópum hvað varðar úrvinnslu sorgar eru þau sem lenda í 

vandræðum með að vinna úr sorg sinni og bera með sér óleyst sorgarefni, sem geta 

valdið þeim erfiðleikum framtíðinni. Samkvæmt rannsóknum er ekki hægt að flokka 

börn í áhættuhópum í einn sérstakan flokk. Þau börn sem eiga erfitt með að vinna 

úr sorg koma úr margvíslegu umhverfi. Það fer mjög eftir aðstæðum þeirra hvernig 

þeim tekst að vinna úr sorg sinni. Í fyrrnefndri rannsókn Worden og Silverman kom í 

ljós að fjölskyldurnar sem börnin komu frá áttu nokkra þætti sameiginlega sem ýttu 

undir erfiðleika í sorgarvinnu þeirra. Þessir þættir komu til ef miklar breytingar urðu 

við dauðsfallið; flutningur, miklir fjárhagslegir erfiðleikar, eftirlifandi foreldri gafst 

lítill tími til þess að útskýra og undirbúa börnin varðandi dauðann. Ef eftirlifandi 

foreldrið átti við líkamlegt eða andlegt heilsufarsvandamál að stríða og ef foreldrar 

töluðu lítið um sorg sína við börnin og báru harm sinn í hljóði, olli það erfiðleikum 

fyrir börnin. Börn frá heimilum með þessi einkenni sýndu þess fljótlega merki að 

sorgin yrði erfitt verkefni fyrir þau. Fjórum mánuðum eftir dauðsfall mátti sjá viss 

einkenni hjá nokkrum börnum. Þau einkenni voru lágt sjálfsmat, erfiðleikar með að 

tala um foreldrið sem dó, sú upplifun að dauðinn væri tímabundið ástand og að þau 

hefðu lent í einhverskonar slysi á þessum fjórum mánuðum. Einnig kom í ljós að þau 

áttu erfitt með að vera sjálfum sér næg og samband við vinina var ekki gott. Þegar 

eitt ár var liðið frá dauðsfalli komu börn inn í þennan flokk sem höfðu upplifað 

skyndidauða þ.e. slys eða dauðsfall í kjölfar ofbeldisverknaðar. Þau börn sýndu 

einkenni um kvíða og þá sérstaklega gagnvart eigin öryggi, sjálfsmat þeirra var lágt 

og þau höfðu einnig fengið lítinn undirbúning fyrir útförina. Fjölskyldur þessara 

barna höfðu svipaða sögu að segja og í fyrri hópnum en þar hafði líka bæst við að 

eftirlifandi foreldrið hafði ekki getað gengið frá persónulegum eigum þess látna og 

þar með áttu börnin í erfiðleikum með að sjá endanleikann í dauðanum (J.William 

Worden, 1996, bls.97-111). 
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Hjá sumum börnunum var þetta tímabundið ástand en þau börn sem ástandið var 

viðvarandi hjá voru þau sem höfðu upplifað skyndilegt dauðsfall og/eða dauðsfall í 

kjölfar ofbeldisverknaðar. Fljótlega eftir dauðsfallið sýndu þessi börn einkenni um 

líkamlega vanlíðan og urðu oftar fyrir slysum en önnur börn. Á fyrsta árinu frá 

dauðsfalli foreldrisins voru þau nánast alltaf sorgmædd, þeim fannst þau vera 

tengdari foreldrinu sem dó heldur en því sem eftir lifði. Á öðru árinu sökuðu þau sig 

um dauðsfallið, fannst þau bera ábyrgð og áttu í vandræðum í skólanum, námslega 

og félagslega. Fjölskyldur þessara barna áttu það sameiginlegt að hafa upplifað 

miklar breytingar við dauðsfallið þar á meðal fjárhagsörðuleika, þeim fannst þau 

ekki hafa stuðning frá stórfjölskyldunni og sorgin var þögguð niður (J.William 

Worden, 1996, bls. 97-111). 

Sjá má á þessum niðurstöðum að áhættuhóparnir eiga margt sameiginlegt og þegar 

dauðsfall verður í fjölskyldum þarf að taka til greina aðstæður hvers og eins. Ef 

fjölskyldan er í áhættuhópi, en fagfólk telur sig geta þekkt þær fjölskyldur úr, þarf að 

bregðast strax við og leiða fólk inn á réttar brautir. Það þarf að hjálpa fólki sem mest 

að komast yfir erfiðasta hjallann og hafa augun hjá sér ef einhver einkenni koma 

fram sem gætu leitt til erfiðleika í úrvinnslu sorgarinnar. 

Talið er að margt fólk burðist með óuppgerða sorg í gegnum lífið og því lengur sem 

fólk á slíka hluti óuppgerða tekur sorgin frá því kraft og möguleika til þess að lifa 

hamingjusömu og góðu lífi. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvort að 

afbrigðileg hegðun á fullorðinsárum geti tengst því að fólk hafi misst einhvern 

nákomin í æsku. Sumar rannsóknir hafa leitt í ljós tengingu þarna á milli en þær hafa 

ekki getað sýnt fram á afhverju sumir komust í gegnum sorgina á eðlilegan hátt en 

aðrir mynda með sér langtíma einkenni sem geta þróast upp í sjúkdóma á fullorðins 

árum (J.William Worden, 1996, bls. 97-111. Howard Clinebell,1984, bls.218-220). 

Samfélagið hefur ekki hingað til gefið einstaklingum svigrúm til þess að syrgja, að 

bera harm sinn í hljóði er sá siður sem hefur verið viðhafður í gegnum tiðina. Með 

rannsóknum og opnari umræðu hefur orðið breyting á og umtal um sorg orðin 

algengari meðal almennings (Howard Clinebell, 1984, bls. 218-220) 
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Hvert er markmið í sorgarráðgjöf og hvað þurfa sálgæsluaðilar 

að hafa sérstaklega í huga við meðhöndlun á börnum sem hafa 

misst foreldri? 

Markmiðið með sálgæslu og sorgarvinnu er að hjálpa einstaklingnum að takast á við 

sorgina á heilbrigðan hátt að hann horfist í augu við raunveruleikann og að hann 

finni fyrir þeim eðlilega sársauka sem fylgir missi. Að einstaklingurinn komist yfir 

sorgina og læri að lifa með þeim missi sem hann hefur orðið fyrir og aðlagast nýju 

lífi. Að sorgarvinnan komi í veg fyrir að einstaklingur fari út í það að taka 

fljótfærnislegar ákvarðanir til að reyna að forðast það sem ekki er hægt að forðast 

þ.e sársaukann og sorgina (J.William Worden,2002, bls. 101-117. Sigfinnur 

Þorleifsson, 2001, bls.64-65). 

Það getur verið misjafnt eftir því hverjar aðstæður eru hvenær sálgæsluaðili kemur 

að málum. Yfirleitt kemur slíkur aðili að málum fljótlega eftir að áfallið hefur dunið 

yfir nema að viðkomandi hafi myndað tengsl fyrir dauðsfallið s.s ef sá látni hefur 

verið veikur. Á fyrstu sólarhringunum er sálgæslan aðallega fólgin í nærveru því 

ráðgjöfin sjálf getur í raun ekki hafist fyrr en a.m.k 24 klst. eftir að áfallið hefur dunið 

yfir. Það er vegna þess að fólk er yfirleitt í áfalli eða dofið fyrir utanaðkomandi 

áhrifum fyrst um sinn. Ráðgjöfin sjálf byrjar oft ekki fyrr en eftir að útför hefur farið 

fram (J.William Worden, 2002, bls. 101-117). 

Þegar ráðgjöf hefst getur sálgæsluaðili virkjað nánasta umhverfi þess sem syrgir til 

þess að hjálpa einstaklingnum í nýjum aðstæðum. Sá sem misst hefur þarf að standa 

frammi fyrir endalausum ákvörðunum um þær breyttu aðstæður sem hann er í. 

Ákvarðanirnar þurfa ekki að vera stórar en geta skipt alla aðila í sorgarferlinu miklu 

máli, sem dæmi má nefna, ekkju sem aldrei hefur séð um fjármál heimilisins, eða 

ekkil sem hefur aldrei þurft að elda ofan í sig eða þvo þvott. Svo ekki sé talað um 

einstakling sem stendur einn eftir með börn á framfæri og þarf í einni svipan að 

höndla öll sín mál og barnanna sjálfur. Við þessar aðstæður er gott að virkja nánasta 

umhverfi einstaklingisns. Þar getur komið inn stórfjölskyldan eða jafnvel 

félagsskapur sem einstaklingur er í eða þá söfnuður kirkjunnar sem viðkomandi 

hefur sótt. Öll hagnýt hjálp kemur til góða við svona aðstæður í lífi fólks, samfélagið 
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verður að leyfa einstaklingnum að þiggja þá hjálp sem gefst og stuðla að því að 

hjálpin berist (Howard Clinbell,1984, bls. 225) 

Sálgæsluaðilar verða að meta aðstæður hverju sinni og taka tillit til allra í 

fjölskyldunni þegar annað foreldrið er horfið á braut. Þegar sálgæsluaðili fær barn til 

meðhöndlunar gilda sömu reglur og eiga við þegar að fullorðinn einstaklingur á í 

hlut en Worden bendir á þá þætti sem ber að hafa sérstaklega í huga þegar börn 

eiga hlut að máli. Þeir eru:  

1) Sorg barna miðast við andlegan og vitsmunalegan þroska þeirra.  

2) Þegar barn missir foreldri sitt er það vissulega mikið áfall en það þarf ekki að 

leiða til þess að barnið þrói með sér þau vandamál sem geta fylgt sorg. 

3) Börn á aldrinum 5-7 ára eru sérstaklega viðkvæmur hópur. Það markast af 

því að þroski þeirra er á þeim stað að þau skilja alvarleika málsins oft á tíðum 

en varnarviðbrögð þeirra eru sérlega veik og óþroskuð. Það þarf sérstaklega 

að gæta að þessum hópi. 

4) Það er mjög mikilvægt að þeim sem sjá um barnið sé gerð grein fyrir því að 

sorgin getur vitjað barnsins út allt lífið. Þegar barnið nær vissum 

þroskastigum, eða við tímamót í lífinu og einnig þegar barnið nær þeim aldri 

sem foreldrið dó á, getur sorgin knúið dyra. Þetta getur haft mjög mikil áhrif 

á líf einstaklingsins og þarf hann að hafa vitneskju um að þetta geti gerst til 

þess að geta unnið með tilfinningarnar sem fylgja.(J. William Worden, 2002, 

bls. 149-172). 

Spjall við Vigfús Bjarna Albertsson sjúkrahúsprest 

Mér til glöggvunar á málinu og til þess að fá betri sýn á hvernig sorgarvinna með 

börn fer fram hitti ég Vigfús Bjarna Albertsson sem er einn af prestum Landspítala 

Háskólasjúkrahúss. Við mæltum okkur mót á barnaspítala Hringsins. Hann benti mér 

á nokkur mjög gagnleg atriði. Fyrst og fremst bæri að hafa í huga þegar sorgarvinna 

með börn færi fram að fjölskyldan er ein heild og ber að hugsa ráðgjöfina út frá 

heildarmyndinni. Lítið þýddi að ætla að hjálpa einu barni án þess að taka tillit til 
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fjölskylduaðstæðna eða hvaða hlutverki barnið gegndi innan fjölskyldunnar. Einnig 

væri miklvægt að ganga út frá því hver sjálfsmynd barnsins er því að hún skiptir 

mikilu máli til skilnings á því hvernig barnið sér sig í aðstæðunum. Hvernig eru tengsl 

þess við annað fólk í fjölskyldunni og utan hennar og hvernig tengir það sig við æðri 

máttarvöld. Mjög mikilvægt er að hafa í huga að sjálfhyggja einkennir hugsun barna. 

Svisslendingurinn Jean Piaget, einn áhrifamesti fræðimaður á sviði 

vitsmunasálarfræðinnar, sagði að börn væru framandi hugsuðir sem þýðir í raun að 

þau hugsa á annan hátt en fullorðnir. Þetta er ekki eigingirni heldur eiga þau erfitt 

með að sjá hlutina út frá sjónarhorni annarra. Þeim hættir því til að skilja veröldina 

út frá sjálfum sér. Bæði það sem er gott og það sem er vont.  Samtal okkar var ekki 

langt en mjög gagnlegt, ég fór með hafsjó af fróðleik frá honum og hefði getað 

byrjað á annari ritgerð um sama efni. (Munnleg heimild, Vigfús Bjarni Albertsson, 

maí 2010). 

Mikilvægir þættir sem gott er að hafa í huga varðandi sorg þegar 

börn eru annars vegar 

Mikilvægt er að standa vel við bakið á þeim fjölskyldum sem verða fyrir stórum 

áföllum í lífinu. Mikilvægt er að fá sem flesta með inn í ferlið, þ.e. búa þá sem koma 

að lífi barnsins undir það sem koma skal eða getur orðið. Æskilegt er því að tilkynna 

leikskóla eða þeim grunnskóla sem barnið er í um aðstæður þess og að gott 

samstarf sé á milli aðstandenda og foreldra (Bragi Skúlason,1992, bls. 43-44). 

Þegar dauðsfall foreldris á sér stað og börn eiga hlut að máli er oft þörf á 

utanaðkomandi leiðsögn og stuðningi við fjölskyldur. Það er þó enginn sem getur 

borið byrðar þeirra foreldra og barna sem lenda í slíkum aðstæðum. Aðstoðin 

beinist því fyrst og fremst að foreldrunum sem eftir lifa eða þeim forráðamönnum 

sem sjá um barnið. Ef barnið finnur til öryggis meðal eftirlifandi ættingja er það 

yfirleitt stærsti áhrifavaldurinn í því hvernig barninu tekst að vinna úr sorg sinni. 

Geta foreldrisins/forráðamanns til þess að halda nálgæð við barnið skiptir öllu þrátt 

fyrir að þurfa að berjast við sínar eigin erfiðu tilfinningar. Þarna mætast foreldrið og 

barnið í sorginni, nálægðin stuðlar að kærleikanum þeirra á milli og þau verða ekki 

viðskila í sorgarvinnunni (Sigfinnur Þorleifsson, 2001,bls.57). 
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Mikilvægt er að benda börnunm á að sorgin tekur enda og að þeim sé óhætt að 

leika sér og vera eðlileg í sínu daglega lífi. Dauðinn á ekki að vera feimnismál því 

okkur er jú öllum ætlað að deyja. Það er það eina örugga sem við höfum í lífinu. 

Börnin eiga fullan rétt á því að fá að tjá sorg sína, finna að þau hafi misst og að sorg 

er eðlileg viðbrögð við missi. Hún fylgir því að vera á lífi og vera manneskja (Bragi 

Skúlason, 1992, bls. 43-44). 

 

Hvernig er sorg barna háttað við skilnað foreldra? Eru 

viðbrögðin áþekk eða ólík og við dauða foreldris 

Viðbrögð barna við skilnað foreldra 

Þegar aðskilnaður verður á milli foreldra veldur sá atburður í flestum tilvikum miklu 

áfalli fyrir börnin og tilfinningalegu ójafnvægi. Flest börn eru illa undir það búin að 

foreldrar þeirra skilji og oft gera þau sér ekki grein fyrir því að skilnaður sé 

yfirvofandi. Flest börn vilja að foreldra þeirra búi áfram saman þrátt fyrir að þau 

rífist mikið og samband þeirra sé ekki gott (Bragi Skúlason, 1992, bls. 45 ). Ef mikið 

ofbeldi hefur verið á heimilinu getur skilnaður þó verið viss léttir fyrir 

börnin.(Benedikt Jóhannsson, 2004, bls 32). Skilnaðurinn hefur oftast nær miklar 

breytingar í för með sér fyrir líf barnsins. Flutningur á nýtt heimili er algengur. Í 

íslenskri rannsókn kom fram að um 40% barna foreldra sem skildu, þurftu að flytja á 

nýtt heimili og þá oftast í minna húsnæði (Sigrún Júl.o.fl. 2008, bls. 34). Mörg börn 

þurfa að skipta um skóla og við það breytist vinahópurinn sem erfitt getur verið fyrir 

þau að aðlagast. Fjölskyldutengsl breytast og nýjar fjölskyldur myndast. Skilnaður 

hefu því í för með sér gríðarlegar breytingar fyrir barnið og ekkert af þeim eru 

breytingar sem það óskaði eða hafði nokkuð um að segja (Bragi Skúlason, 1992, bls. 

45 og Benedikt Jóhannsson, 2004, bls. 34-35.).  

Fjölskyldan virkar eins og kerfi sem er ein heild og hefur áhrif á það hvernig barnið 

þroskast og dafnar í lífinu. Áhrifin frá heildinni hefur meiri áhrif en hver og einn 

einstaklingur innan hennar. Þegar eitthvað kemur fyrir heildina og hún rofnar eða 

eitthvað bætist við er það eðli kerfa að berjast gegn breytingunni. Þegar þess er ekki 
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kostur þá verða breytingar. Þegar fólk skilur eða deyr verða óumflýjanlega 

breytingar á fjölskyldukerfinu sem einstaklingar innan þess verða að aðlagast. Þó 

svo að fjölskyldan reyni að halda í sínar gömlu hefðir og venjur hefur breytingin átt 

sér stað og fjölskyldan verður að takast á við hana (Helen Bee og Denise Boyd, 2010, 

bls. 337). 

Skilnaðurinn getur haft margvísleg áhrif á barnið og fer það eftir nokkrum þáttum, 

þroska, aðstæðum og því hvernig staðið er að skilnaðinum. Almennt séð má skipta 

áhrifunum niður í nokkur stig: 

1) Vitneskja, áfall. Fyrsta stigið er áfallið við vitneskjuna um skilnaðinn. 

Viðbrögðin geta verið sterk, mikill grátur og reiði, sérstaklega ef skilnaðinn 

ber brátt að og barnið hefur ekki grunað neitt. Talið er að drengir eigi oft 

erfiðara með sætta sig við skilnaðinn fyrst á eftir (Benedikt Jóhannsson, 

2004, bls. 32-43). 

2) Ýtt til hliðar. Annað skeiðið einkennist af því að barnið fer í vissa afneitun, 

ýtir skilnaðinum frá sér, á meðan erfiðustu tilfinningarnar eru ganga yfir. 

Sérstaklega á þetta við um eldri börnin, þau hella sér út í sitt daglega líf og 

reyna að forðast aðstæðurnar heima. Yngri börnin geta hinsvegar orðið 

háðari foreldrum sínum og vilja hanga í þeim; óttast aðskilnað (Benedikt 

Jóhannsson, 2004, bls. 32-43). 

3) Úrvinnsla tilfinninga - depurð. Á þessu stigi skiptir máli hvernig foreldrar hafa 

haldið á málum í skilnaðinum, hvort þau hafi verið tilbúin til þess að hlusta á 

barnið í því ferli og að barnið hafi fengið að tjá tilfinningar sínar. Þær 

tilfinningar sem brjótast fram hjá börnum í þessum aðstæðum eru sorg og 

depurð. Fjölskyldueiningin er rofin og þau upplifa þess vegna missi, ekkert er 

eins og áður var. Ef barninu er haldið utan við ákvarðanir og umræður um 

skilnaðinn þá getur það valdið miklum kvíða og áhyggjum hjá viðkomandi. 

Það getur farið að óttast um að verða yfirgefið því að foreldrar geti ekki 

komið sér saman um hjá hvoru þeirra barnið á að vera. Ef tilfinningarnar fá 

ekki útrás þá er hætt við því að barnið geti farið að byrgja þær inni, fundið 
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fyrir skömm gagnvart foreldrunum og sjálfum sér. Úrvinnsla tilfinninganna er 

því mjög mikilvæg (Benedikt Jóhannsson,2004, bls. 32-43). 

4) Sátt og aðlögun. Viðbrögð barna á þessu stigi einkennast af því að börnin 

sætta sig smá saman við breyttar aðstæður og nýtt líf. Löngunin til þess að 

foreldrar taki aftur saman getur þó blundað lengi með þeim. Þegar þeim 

hefur verið gerð fyllilega grein fyrir að svo verði ekki geta þau haldið áfram 

og lifað sínu lífi (Benedikt Jóhannsson,2004, bls. 32-43). 

Viðbrögð barnanna fara líka eftir því á hvað aldri þau eru þegar skilnaður verður. 

Mjög ung börn frá 0-2ára gera sér oftast ekki grein fyrir því hvað er að gerast því þau 

hafa ekki þroska til þess að átta sig á orðnum hlut. Líðan þeirra markast því oftast af 

því hvernig því foreldri líður sem annast barnið. Börn geta fundið til depurðar á 

þessu aldursskeiði og kemur það fram í minni svefni, meiri gráti o.s.frv. Ung börn 

þurfa á því að halda að umhverfi þeirra sé stöðugt og athafnir daglegs lífs í kringum 

þau haldist nokkurn veginn í lagi. Þegar foreldri er að skilja, getur það ekki sinnt 

barninu eins og skyldi því að það sjálft á við mikið tilfinningarót að stríða sem tekur 

frá athygli þeirra til barnsins. Álagið eykst á foreldrið og spennan verður mikil milli 

barnsins og foreldrisins (Benedikt Jóhannsson,2004 bls. 32- 43). 

Hjá börnum 2-5 ára getur álagið af skilnaðinum komið fram á ýmsan hátt. Þau eiga 

erfitt með að tjá tilfinningar sínar með orðum en gjörðir þeirra geta sagt ýmislegt. 

Þau geta farið að sýna öðruvísi hegðun á leikskóla, þroski þeirra getur tekið bakslag 

t.d. ef barnið hefur verið hætt að pissa á sig getur það tekið upp á því aftur. 

Ástæðan er talin vera sú að börnin finna að foreldrarnir hafa hugann við annað og á 

þennan hátt krefjast þau umönnunnar. Þau eiga auðvelt með að ímynda sér hluti og 

ef ekki er útskýrt nægilega fyrir þeim þá getur það valdið þeim kvíða og hræðslu. 

Mikilvægt er að sinna börnum á þessum aldri vel því þau þurfa umhyggju og 

líkamlega snertingu til þess að gera sér grein fyrir því að foreldrarnir elski þau þrátt 

fyrir breytt búsetufyrirkomulag og að skilnaðurinn er ekki þeim að kenna (Benedikt 

Jóhannsson,2004, bls 32-43). 



Háskóli Íslands vorönn 2010 .                                                                                                               BA ritgerð 

Guðfræði og trúarbragðafræðideild. 

Leiðbeinandi: Sigfinnur Þorleifsson                                                      Nemandi: Hólmfríður Ólafsdóttir 27 

 

Börn á aldrinum 6-8 ára eru farin að skilja umhverfi sitt og gera sér mynd af 

fjölskyldunni og hversu mikilvæg hún er fyrir þau. Skilnaður er því mjög erfiður fyrir 

börn á þessum aldri, hann getur valdið þeim ofsakvíða fyrir framtíðinni og þeim 

finnst mikil ógn af því að fjölskyldueiningin sundrist. Mikilvægt er því fyrir þessi börn 

að þau fái trúverðugar skýringar á atburðinum og hvaða afleiðingar hann hefur fyrir 

þeirra líf. Sorg þeirra og kvíði kemur oft fram með þeim hætti að þau halda sérstakri 

tryggð við það foreldri sem býr ekki hjá þeim; reiðinni gagnvart þeim halda þau í 

skefjum og láta hana oftast bitna á þeim einstaklingi sem þau búa hjá. Þau geta líka 

reynt að koma foreldrum sínum saman á ný og ef ekki tekst vel upp hjá þeim geta 

þau fyllst miklum vanmætti, vanlíðan og sektarkennd. Af því getur leitt að þau taki á 

sig hegðun fullorðinna t.d með því að taka á sig ábyrgð á einhverju sem þau hafa 

ekki þroska og aldur til (Benedikt Jóhannsson,2004, bls 32-43). 

Á aldrinum frá 9-12 ára eru börnin orðin nokkuð raunsæ um það sem gerist í 

kringum þau. Þroski þeirra gerir þeim kleift að sjá að þau geta lítið sem ekkert gert 

til þess að breyta aðstæðum. Þau gera sér líka grein fyrir ástandinu og gera kröfu á 

foreldrana um að þau hefðu getað reynt að gera betur í hjónabandinu og eru 

óhrædd við að gagnrýna foreldra sína. Skoðanir og hugsanir sem þessar geta leitt til 

reiði og leiða barnsins í garð foreldranna og þá sérstaklega þess sem fór fram á 

skilnaðinn sé ekki viljinn til að skilja gagnkvæmur. Þeim er einnig hætt við því að 

skipta sér í lið með foreldrunum, þar sem þau hafa ríka réttlætiskennd og dragast þá 

oft á tíðum inn í rifrildi og deilur foreldranna. Það eykur síðan enn á kvíða þeirra og 

vanmáttarkennd gagnvart aðstæðunum. Oft fjarlægjast börnin foreldrana þegar 

svona er komið, erfiðleikar koma upp hjá þeim félagslega og í skólanum. 

Námsframvinda þeirra getur dalað og athyglin sem þau fá frá foreldrum sínum 

verður neikvæð. Í þessum aðstæðum er mikilvægt að börnin fái skýr og greinagóð 

svör við spurningum sínum og að foreldrar reyni að svara af heiðarleika en þó gæta 

þess hvernig svörin eru sett fram (Benedikt Jóhannsson,2004, bls 32-43). 

Unglingsárin eru tími breytinga og þroska og geta tekið verulega á unglinginn og 

foreldrana þó svo að skilnaður komi þar hvergi nálægt. Unglingurinn getur upplifað 

skilnaðinn sem persónulega höfnun frá því foreldri sem fer fram á skilnaðinn, hann 
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getur þvi fjarlægst fjölskyldu sína og leitar fremur með vandamál sín til vina og 

kunningja. Margir stofna til ástarsambanda í leit sinni að stöðugleika og flytja þá að 

heiman til þess að forðast óþægilegar aðstæður. Aðrir draga sig í hlé og einangra sig 

sem getur leitt til alvarlegra afleiðinga eins og þunglyndis og sjálfsvígshugsana. 

Unglingar taka á sig ýmsar áhyggjur fullorðna fólksins og eru peningaáhyggjur þar 

framarlega, þau óttast um hag sinn og foreldrar sinna. Unglingar vilja oft flytja á milli 

foreldra sinna til þess að kanna hjá hvoru þeirra þau vilji búa, þau geta líka lent í 

tryggðarklemmu gagnvart foreldrum sínum eins og yngri börnin. Hvernig unglingi 

reiðir af eftir skilnað foreldra fer mikið eftir því hvernig samband hans við foreldra 

sína er. Ef foreldrar sýna ábyrgðalausa hegðun gagnvart þeim og sjálfum sér geta 

unglingar misst traust á foreldrum sínum og það boðar ekki á gott. Þetta getur 

valdið því að unglingurinn missir fótanna og getur lent á villigötum með líf sitt þar 

sem óregla og neysla fíkniefna og áfengis getur komið við sögu. Þó svo að unglingar 

vilji vera sjálfstæðir þá þurfa þau stuðning foreldra sinna til þess að komast í 

gegnum erfiðan kafla sem skilnaður er. Unglingar standa þó oft skilnaðinn betur af 

sér en yngri börnin, sennilega er það vegna þess að þeir hafa stærra net í kringum 

sig, vinirnir og félagahópurinn kemur þar sterkur inn og þeir þurfa ekki eins mikið á 

stuðningi foreldranna að halda. Skilnaður getur oft verið léttir fyrir unglinginn, ef 

deilur foreldranna hafa staðið lengi yfir og hann hefur dregist margsinnis inn í þær,  

hann getur fundið til viss frelsis við breytingarnar og tekið þroskakipp í átt að 

sjálfstæðara lífi. Almennt er talið að foreldrar þurfi að vera opnir fyrir því hvað 

unglingarnir vilja, hvar þeir ætla að búa og í hvaða skóla þeir vilji vera. Það er 

mikilvægt að leyfa þeim að tjá sig varðandi skilnaðinn þó svo að það sem þeir segja 

sé ekki endilega það sem foreldrarnir vilji heyra. Leyfa þeim að finna að tilfinningar 

þeirra skipta máli og að foreldrar beri líka hag þeirra fyrir brjósti (Benedikt 

Jóhannsson,2004, bls 32- 43).  
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Er munur á sorg barna við skilnað foreldra eða við dauðsfall 

foreldra og er munur á því hvernig samfélagið tekur á móti 

einstaklingum í þessum aðstæðum? 

Það er ljóst, eins og sjá má á umfjöllun um sorg og sorgarviðbrögð, að margt er 

sameiginlegt með sorg barna sem missa foreldra sína og þeirra sem lenda í 

skilnaðarmálum. Heimilið er í upplausn, áfall verður við sundrun fjölskyldunnar, 

miklar breytingar verða í lífi barnanna og þau þurfa að læra og aðlagast breyttum 

aðstæðum sem þau höfðu ekkert um að segja. En það eru einnig vissir þættir sem 

eru ólíkir og aðskilur á milli sorgar við skilnað og sorgar við dauðsfall (J.William 

Worden,1996,bls. 124-135). 

Þegar kemur upp skilnaður í fjölskyldum eiga börnin oft erfitt með að sjá fyrir sér að 

upplausn fjölskyldunnar sé endanleg. Þau láta sig dreyma um að foreldrarnir taki 

saman aftur og lífið verði aftur eins og það var áður. Þau leggja oft mjög mikið á sig 

til þess að sá draumur verði að veruleika m.a halda þau að ef þau hagi sér nú bara 

nógu vel muni pabbi og mamma sameinast á ný. Þessa sterka löngun og von þeirra 

um að fjölskyldan verði saman á ný getur varað mjög lengi. 

 Þarna skilur á milli barna sem misst hafa foreldra sína og skilnaðarbarna. Þegar 

börnin eru komin á þann aldur að þau hafi þroska til þess að skilja endanleikann í 

dauðanum, skilja þau að fjölskyldan verður aldrei saman á ný. Þetta auðveldar þeim 

að halda áfram með lífið og þau geta farið að byggja upp. Skilnaðarbörn hanga 

hinsvegar í voninni og komast því illa áfram í sorgarferlinu. Þau leyna líka oft sorg 

sinni meira heldur en börn sem hafa misst foreldra sína. Það stafar af því að 

umhverfið leyfir þeim ekki að syrgja eins og þegar foreldri deyr (J. William Worden, 

1996, bls. 124-135, Ericka Beckman, 2007, bls 11-14). 

Ef samband milli foreldranna er ekki gott getur foreldrið sem barnið býr hjá sýnt því 

neikvæðar tilfinningar ef það er t.d að gráta af söknuði yfir hinu foreldrinu, 

sérstaklega ef það foreldri hefur farið fram á skilnaðinn. Sum börn átta sig jafnvel 

ekki á því að þau syrgi, þar sem raunverulegur aðskilnaður fjölskyldunnar er ekki 

orðin þeim ljós þar sem vonin um sameingingu fjölskyldunnar heldur þeim föngnum 

um óákveðinn tíma. Þegar foreldri deyr rennur það mjög fljótlega upp fyrir 
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börnunum að sá hinn sami er ekki að koma aftur, jafnvel þó að barnið haldi nánum 

tengslum við látna foreldrið áfram í huganum. Börn sem hafa misst foreldri eru 

yfirleitt hvött til þess að tjá tilfinningar sínar og sorg við aðra, þau eru líklegri en 

skilnaðarbörn til þess að finna aðila til þess að tjá sig við um þessi mál. Sorg þeirra er 

viðurkennd af samfélaginu (J. William Worden, 1996, bls. 124-135, Ericka Beckman, 

2007, bls 11-14). 

Það sem gerir sorg skilnaðarbarna erfiðari viðfangs en þeirra sem missa foreldra sína 

er að börnin verða oft hliðhollari öðru foreldrinu. Þetta getur haft gífurleg áhrif í 

framvindu sorgarvinnslunnar hjá börnum. Ef samband foreldranna er stirt og 

samkomulag slæmt þeirra á milli eftir skilnaðinn gerist þetta í fjölmörgum tilvikum. 

Foreldrar eiga það til að sverta hitt foreldrið í augum barnanna vegna eigin 

vanmáttakenndar í aðstæðunum sem það er í. Þó svo að börn séu hvött til þess að 

taka ekki afstöðu með öðruhvoru foreldrinu finnst þeim þau í mörgum tilvikum 

þurfa þess. Þá er það foreldrið sem hefur forræðið sem hollustan er við. Í mörgum 

tilvikum hafa börn þó sleppt því að taka sér stöðu með eða á móti foreldri, þau 

reyna hvað þau geta til þess að halda sig fyrir utan deilur þeirra.  

Flókin staða og togstreita barna í þessum aðstæðum, þar sem hollusta þeirra kemur 

oft í veg fyrir að þau umgangist hitt foreldrið á eðlilegan hátt, eykur mjög á vanlíðan 

þeirra og sorg gagnvart skilnaðinum og getur leitt til þess að þau fái á tilfinninguna 

að samband þeirra við hitt foreldrið sé farið forgörðum og muni aldrei koma til 

baka. Aðstæður þessara barna geta flækst enn meir þegar foreldrar fara síðan í 

sambúð á ný. Þá geta komið upp allskyns hollustuerfiðleikar, s.s milli barns og 

móður þegar nýr maki kemur inn á heimilið. Þeim maka geta fylgt önnur börn af 

fyrra sambandi og upp geta komið allskonar mögulegir og ómögulegir árekstarar 

sem tilheyra mannlegum samskiptum. Fólk kemur inn í sambönd með mismunandi 

fortíð, væntingar og reynslu. Tryggð og skuldbinding barns og fullorðins við gamla 

lífið veldur því að erfitt getur verið að fóta sig á nýju heimili (J.William Worden, 

1996, bls. 124-135, Graham Allen o.fl. 2008 og Marjorie Smith, 2008, bls.323-344). 

Ýmsar rannsóknir sýna fram á það að drengir eiga oft erfiðara uppdráttar eftir 

skilnað en stúlkur. Það telst m.a. stafa af því að stúlkur hafi betra tengslanet en 
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drengir í kringum sig í formi vinkvenna. Drengir virðast ekki eiga eins auðvelt með að 

tjá tilfinningar sínar. Einnig virðist samband móður og drengja eiga erfiðara 

uppdráttar eftir skilnað, sérstaklega ef móðirin fer fljótt í sambúð með öðrum 

manni. Börn og foreldrar sem hafa misst leita frekar til hvors annars heldur en þegar 

um er að ræða fjölskyldur sem eru í skilnaðarferli. Börnin lenda þá frekar í þeirri 

aðstöðu að verða á milli foreldra sinna, bitbein í deilum þeirra á milli. Hjá börnum 

sem hafa misst foreldra sína eru þessar flækjur og togstreita ekki til staðar. Hollusta 

þeirra er við það foreldri sem er lifandi og hjá þeim. Þessi ákveðni þáttur markar 

greinileg skil á milli sorgar barna við dauðsfall foreldris og við skilnað foreldra 

(J.William Worden, 1996, bls. 124-135, Graham Allen o.fl. 2008 og Marjorie Smith, 

2008, bls.323-344). 

Við skilnað foreldra geta börnin upplifað höfnunartilfinningu frá því foreldri sem fer 

fram á skilnað. Þar sem skilnaður er val einstaklingsins en dauðinn í fæstum 

tilvikum, geta komið upp flóknar tilfinningar hjá barninu gagnvart foreldrinu, s.s 

mikil reiði. Svipaðar tilfinningar eru hjá hinu foreldrinu sem ekki ætlaði sér að skilja 

sem síðan geta komið niður á barninu þegar kemur að því að ákveða forræði 

barnsins. Hvernig foreldrar taka á málum hefur gífurlega mikil áhrif á börnin og 

hvernig þeim tekst að vinna úr breyttum aðstæðum. Ef foreldrar eru mjög ósáttir við 

hvort annað og forræðisdeila kemur upp og/eða dregst á langinn, hægir það á allri 

úrvinnslu hjá barninu. Tilfinningar sem þessar má einnig finna hjá börnum sem hafa 

átt foreldra sem hafa fallið fyrir eigin hendi. Ákvörðunin var hjá foreldrinu að 

yfirgefa fjölskylduna og lífið. Við aðstæður sem þessar og almennt við skilnað og 

dauðsfall geta börn kennt sér um atburðinn. Þau ásaka sjálfa sig um að vera 

orsakavaldur í atburðarásinni og kvelja sig á því hvað þau hefðu mögulega getað 

gert öðruvísi eða betur. Þau taka á sig óverðskuldaða ábyrgð á gjörðum foreldra 

sinna. Tíðni sjálfsásakana er hærri hjá börnum sem eiga foreldra sem hafa skilið en í 

hinu tilvikinu. Samfélagið leyfir líka minni stuðning við skilnaðarbörn heldur en börn 

sem hafa misst. Það má sjá í rannsóknum að börn sem hafa misst foreldra fá meiri 

skilning t.d inni í skólakerfinu heldur en skilnaðarbörn. Viðhorf kennara og 

leiðbeinenda er oftar neikvætt gagnvart þeim en við börn sem hafa misst. Þannig 
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virðist það líka vera úti samfélaginu. Í einni rannsókn kom fram að innan við 10% 

barna fengu samúð frá fullorðnu fólki þegar skilnaður foreldra þeirra var gengin yfir 

(J. William Worden, 1996, bls. 124-135).  

Í rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur, Ungmenni og ættartengsl, má líka sjá ákveðinn 

mun á andlegum stuðningi eftir skilnað við börn innan fjölskyldna. Svo virðist sem 

börn fái minni stuðning frá föðurleggnum heldur en móðurleggnum; um 65% 

þátttakenda fannst þau fá stuðning frá móðurlegg en einungis voru 35% sem fannst 

þau fá stuðning frá föðurlegg (Sigrún Júlíusdóttir o.fl.,2008, bls. 31). 

Sjá má á þessari umfjöllun að sorgin getur verið erfið viðureignar persónulega og 

samfélagslega séð. Það virðist vera erfiðara að halda utan um börn sem eiga 

fráskilda foreldra. Það kom líka í ljós þegar ég spjallaði við Sigríði Guðmarsdóttur 

prest að aðgengi að þeim er mun flóknara heldur en að þeim börnum sem hafa 

misst foreldri í dauða. 

Viðtal við Sigríði Guðmarsdóttur prest í Guðríðarkirkju í 

Grafarholtssókn: Síðari hluti 

Sigríður var spurð að því hvaða ferli færi í gang þegar foreldrar skilja og að hverju 

skyldi hyggja þegar börn ættu í hlut. Hún sagði mér að samkvæmt lögum bær 

hjónum að koma til prests eða sáttamanns í sáttaviðtal ef þau hafa ákveðið eða eru 

að hugsa um að skilja. En það undarlega í þessu öllu saman væri að hvergi væri 

minnst í lögunum á börn viðkomandi foreldra hvað þetta varðar. Það er að segja það 

er ekki skylda að mæta á fjölskyldufund hjá presti þegar svona hamfarir ríða yfir eina 

fjölskyldu. Hún talaði um að vegna þessa væru miklu erfiðari boðleiðir til barnanna 

og fjölskyldunnar í þessum málum. Sumir innan fjölskyldna talast ekki við og 

presturinn hefur ekki eins mikinn aðgang að stórfjölskyldunni eins og þegar um 

dauðsfall er að ræða. Þar kemur yfirleitt öll fjölskyldan saman og allir reyna að 

umvefja hvort annað. En þannig er það ekki þegar skilnaðir eiga sér stað. 

Stórfjölskyldan skiptist oft í „lið“ með öðru hvoru foreldrinu. Tilvikin eru jafn misjöfn 

eins og þau eru mörg. 
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Sigríður segir að hjónaviðtölin séu góður grundvöllur fyrir aðila til þess að ná 

sameiginlegum umræðugrundvelli t.d hvað varðar ýmis málefni sem viðkoma 

börnunum, eins og forræði þeirra og hvar börnin eiga að búa. Í þessu ferli þarf 

barnið að treysta á foreldra sína um ákvörðunartöku, barnið fær ekki sér áheyrn eða 

utanaðkomandi aðstoð til þess að takast á við þessa hluti. Foreldrið verður að óska 

aðstoðarinnar fyrir barnið. Það er mjög sjaldgæft að barn komi af sjálfsdáðum til 

síns prests og vilji ræða um skilnað foreldra sinna. Komi upp ágreiningur um forræði 

ber þó samkvæmt barnalögum að hlusta eftir vilja barna og viðhorfum.  

Sigríður sagði mér að fermingarfræðslan opnaði reyndar fyrir margt. Oft koma upp 

spurningar og tilfinningar hvað þetta varðar. Börnin eru þá með ýmsar áhyggjur 

hvað varða athöfnina sjálfa og veisluna, oft koma upp vangaveltur hjá þeim um hver 

á að fara með þeim til altaris, hver á að vera við hliðina á þeim í altarisgöngunni 

o.s.frv. Oft koma fram óskir um hvernig þau myndu vilja hafa veisluna sjálfa, kannski 

eitthvað sem þau hafa ekki þorað að ræða við það foreldri sem sér um 

undirbúninginn. Þeim þykir þá gott að einhver utanaðkomandi eins og presturinn 

hafi orð á þeirra hugsunum og löngunum við aðstandendur. 

Sigríður talaði um að sálgæsla barnanna í skilnaðarferlinu færi fram í gegnum 

foreldrana. Prestur reynir að ráðleggja fólki hvernig hægt sé að komast í gegnum 

þetta ferli gagnvart börnununm. Þar er mikilvægast að vinna traust viðkomandi til 

þess að hjálpa fólki og eiga aðgang að því og láta fólk finna að það hefur opna leið 

inn í kirkjuna sína og aðgang að prestinum sínum sem sálgæsluaðila og getur leitað 

þangað þegar erfiðleikar steðja að. Sigríði hefur fundist það mjög dýrmætt þegar 

fólk segir henni hversu gott því þyki að eiga slíkan aðgang. (Munnleg heimild 

Sigríður Guðmarsdóttir, apríl 2010). 

 

Sorgin, börnin og trúin 

Telja má að þeir tveir sorgaratburðir sem fjallað hefur verið um hér að framan, sorg 

barna við dauðsfall foreldris og sorg barna við skilnað foreldra, séu með stærstu 

áföllum sem barn getur orðið fyrir. Erfitt getur verið að útskýra báða þessa atburði 
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fyrir börnum og geta foreldrar komist í hann krappann við slíkar útskýringar. Er 

eitthvað sem getur hjálpað í þessum aðstæðum? Getur verið að trú á æðri 

máttarvöld geti hjálpað fólki þegar atburðir sem þessir blasa við? Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að fólk sem getur stuðst við trú í sorg sinni á auðveldara með að sætta 

sig við orðinn hlut heldur en þeir sem trúa ekki. Það sem þeir hafa fram yfir 

vantrúaða er að tilgangurinn í lífinu virðist þeim ljósari og líf hvers og eins er ekki til 

einskis. Allir hafa rétt til þess að lifa og líf þeirra hefur tilgang í hinu stóra samhengi 

lífsins (Margaret S. Strobe o.fl., 2008, bls. 327-344). 

Hvað á trú að gera? 

Howard Clinebell nefnir atriði sem hann telur að einungis heilbrigð trú geti gert fyrir 

fólk. Hann telur að við þurfum öll á vaxandi tengslum við guðlegan anda kærleika og 

réttlætis að halda og að við þurfum öll tíma til að hefja okkur upp frá því venjulega á 

hverjum degi (Howard Clinebell 2,1998, bls. 274-275). 

Það sem kristin trú gerir fyrir okkur sem einstaklinga er að hún gefur okkur tækifæri 

á að viðhalda og þroska innri visku, sköpun, kærleika og eflir okkar andlegu lindir. 

Þegar hörmungar og vandamál steðja að í lífinu þurfum við merkingu og tilgang í 

tilveruna til þess að takast á við vandann. Trúin gefur okkur tilgang, sýn og inngang 

að heilbrigðum gildum og þeirri forgangsröð sem byggir á heilindum, kærleika og 

réttlæti; trúin leiðbeinir okkur í persónulegu lífi og félagslegri ábyrgð. Þegar 

erfiðleikar steðja að þurfum við að finna að við séum hluti af samfélagi sem er 

umvefjandi og styðjandi. Trúin getur verið það samfélag sem við finnum styrk okkar 

í og hjálpar fólki að takast á við nýja hluti við breyttar aðstæður. Trúin getur verið 

það haldreipi sem fólk þarfnast á erfiðum stundum, sú reynsla getur síðan orðið til 

þess að trúin verði þaðan í frá þáttur af daglegu lífi hvers og eins. Það er góð og 

máttug tilfinning að finna að maður þarf ekki og getur ekki haft stjórn á öllum 

hlutum í kringum sig. Guð einn er sá sem getur haft þá stjórn. 

Þegar fjallað er um trú og tilfinningar er við hæfi að setja fram hvað kristinn 

mannskilningur er og hvernig hann er skilgreindur. 
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Kristinn mannskilningur setur einstaklinginn í öndvegi og heldur fram óendalegu 

gildi hans, óháð stétt, stöðu, kyni, aldri eða þjóðerni. Sérstaða kristindómsins kemur 

einkum fram í þrennu: i) Guð er kærleikur og af því leiðir að manninum ber að elska 

náunga sinn, ii) trúin og vonin eru manninum leiðarljós iii) fyrirgefningin er í 

fyrirrúmi, sættir milli Guðs og manna og manna á meðal.  

Trúin gefur mönnum möguleika á því að byrja að nýju og sleppa takinu á því sem að 

baki er. Enda þótt maðurinn sé hluti af náttúrunni hefur hann sérstöðu sem byggir á 

því að maðurinn verði ekki skilinn af sjálfum sér, heldur eingöngu í ljósi Guðs orðs. 

Kristinn mannskilningur tekur mið af Guði, skaparanum, en ekki manninum, 

sköpuninni. 

Maðurinn er skapaður af Guði sem ávarpar manninn og kallar hann til samfélags við 

sig og ábyrgðar gagnvart sér. Hann er sömuleiðis skapaður til að bera ábyrgð á 

náunga sínum. Mennskan er fólgin í því að lifa í kærleikssamfélagi við Guð og 

náunga sinn og maðurinn hefur svarað kærleiksávarpi Guðs með því að óhlýðnast 

honum. Óhlýðnin nefnist synd. Á því byggir kenningin um frelsun, endurlausn. 

Maðurinn er frjáls gerða sinna en þarf að standa Guði skil á gjörðum sínum. Guð er 

ekki tímabundin vera, heldur eilífðarvera, sbr. trú á upprisu Jesú Krists (Sigurður 

Pálsson 2, 2001, bls. 27-31). 

Börnin, trúarþroskinn og Guð 

Í samtali okkar Vigfúsar Bjarna prests kom fram að þegar unnið er með barni í 

sorgarvinnu sé mikilvægt að skoða sjálfsmynd þess og hver tenging þess er við æðri 

máttarvöld. 

Þeir sem ala börn sín upp í kristinni trú taka mið af þeim mannskilningi sem trúin 

boðar. Sjálfsmynd barnanna mótast m.a. af því umhverfi sem það elst upp í eða eins 

og Erik H. Erikson sálfræðingur sagði börnin læra það sem fyrir þeim er haft. En 

hvernig tengja börnin æðri máttarvöld við sjálfsmynd sína og veruleika? Barn sem er 

á leikskólaaldri er að gera sér mynd af heiminum, uppgötva hann, en sú mynd er 

algerlega miðuð út frá barninu sjálfu. Barnið yfirfærir tilfinningar, óskir og eigin vilja 

á hluti og fyrirbæri sem verður á vegi þess. Svisslendingurinn Jean Piaget, sem 
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vitnað var til hér að framan, álítur að barnið hafi tilfinningu fyrir því sem gerist í 

kringum það, sé í sterkum tengslum við umhverfi sitt og náttúru og sé virkur 

þátttakandi í því. Það er á þessu tímabili í lífi barnsins sem Guð kemur inn í líf þess. 

Þar sem barnið er virkur þátttakandi í umhverfinu gera samfélagsleg áhrif það að 

verkum að börnin uppgötva Guð (Sigurður Pálsson 2, 2001, bls. 67-80). 

Piaget er þekktur fyrir umfangsmiklar athuganir á því hvernig börn skynja heiminn 

hann er þó þekktastur fyrir rannsóknir sínar á vitsmunaþroska barna. Í stuttu máli 

skiptir hann vitsmunaþroska barna niður í fjögur stig. Það eru skynhreyfistg (0-2 

ára), Foraðgerðastig (2-7 ára), stig hlutbundinna aðgerða (7-11 ára) og stig 

formlegra aðgerða (eftir 11 ára aldur)(Sigurður Pálsson, 2001, bls. 67-109). Ekki 

verður farið nánar út í kenningar Piaget hér en út frá hans kenningum hefur m.a. 

Ronald Goldman breskur uppeldis og kennslufræðingur sett fram kenningar um 

trúarþroska barna sem hér verður fjallað um. Einnig verður fjallað um kenningar 

bandaríska guðfræðingsins og trúarlífssálfræðingsins James Fowler um trúarþroska. 

Kenningar Ronald Goldman um trúarþroska 

Ronald Goldman hóf rannsóknir sýnar á þroskaferli trúarlegrar hugsunar árið 1962, 

hann vildi fá fram hvort trúarleg hugsun lyti sömu lögmálum og þeim sem Piaget 

hafði sett fram um vitsmunaþroskann. Niðurstöður úr rannsóknum hans komu út í 

tveimur ritum árið 1964 og 1965. Goldman segir sjálfur um rannsókn sína að hún sé 

tilraun hans til þess að skilja hugsunarhátt og hugsunarferli sem börn og unglingar 

beiti þegar þau reyna að nýta sér þá trúarlegu kennslu sem þau fá í skólum, kirkjum 

og heimilum (Sigurður Pálssson, 2001, bls. 67 -109). Hann fullyrðir að trúarleg 

hugsun sé ekki á neinn hátt öðruvísi en önnur hugsun og hafnar þeirri hugmynd að 

trúarhvöt eða trúarþörf sé meðfædd og að hún sé sérstakt svið í sálarlífi mannsins. 

Goldman telur að trú sé skynjun mannsins á sjálfan sig í sambandi við það sem hann 

álítur guðdómlegt og að  tilfinningar hans, athafnir og reynsla ráði því hvernig sú 

skynjun sé (Sigurður Pálssson, 2001, bls. 67 -109). „ Trúarleg hugsun er hugsun, sem 

beint er að veru Guðs, sambandi hans við menn í sögunni, afskiptum hans af 

mönnum í dag og sjálfsopinberun hans í innblásnum orðum Biblíunnar og í 

manninum Jesú Kristi“(Sigurður Pálsson, 2001, bls 78). 
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Niðurstöður Goldman sýndu að þróunarferli trúarlegs þroska félli að flokkun Piaget 

um vitsmunaþroskann. Goldman vildi þó ekki flokka trúarþroskann í jafn ákveðin 

aldursbil eins og Piaget og urðu stig hans þrjú. Forskeið trúarlegrar hugsunar (5-7/8 

ára), Skeið hlutbundinnar trúarlegra hugsunar (7/8–13/14 ára) og skeið 

óhlutbundinnar trúarlegrar hugsunar eða persónulegrar trúarlegrar hugsunar ( 

13/14- 17 ára og eldri) (Sigurður Pálssson, 2001, bls. 67 -109). 

1) Forskeið trúarlegrar hugsunar (5-7/8 ára) 

Svör barna á þessu stigi einkenndust af því að þau beindu sjónum sínum að 

því sem vakti sérstaklega athygli þeirra eða svaraði til persónulegrar reynslu í 

þeim frásögnum sem fyrir þau voru lagðar. Að mati fullorðinna getur það 

sem þau beindu athyglinni að verið algerlega út í hött. Hugsun barnanna er 

órökvís , hvatvís og ályktanir þeirra einnig (Sigurður Pálssson, 2001, bls. 79-

80). 

2) Skeið hlutbundinnar trúarlegrar hugsunar (7/8–13/14 ára) 

Þegar þessu aldursskeiði hefur verið náð eru börnin farin að hugsa rökrétt og 

í samhengi. Hugsun þeirra er þó fyrst og fremst tengd þeirra eigin reynslu og 

raunveruleikabundin, trúarskilningur þeirra er bókstaflegur(Sigurður 

Pálssson, 2001, bls. 80). 

3) Skeið óhlutbundinnar trúarlegrar hugsunar eða persónulegrar 

trúarlegrar hugsunar ( 13/14- 17 ára og eldri) 

Á þessu stigi er unglingurinn farinn að geta hugsað rökrétt og í samhengi, án 

þess að vísa til þess hlutbundna. Hann getur fært rök fyrir máli sínu, sett 

fram tilgátur og dregið ályktanir af eigin reynslu og þekkingu (Sigurður 

Pálssson, 2001, bls. 80). 

Niðurstöður og ályktanir Goldmans voru gagnrýndar og var hann m.a. gagnrýndur 

fyrir það hvernig hann framkvæmdi rannsóknir sínar og að hann hafi ekki greint 

nægilega milli hugmynda Piagets um vitsmunaþroskann annars vegar og þróun 
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táknmáls hins vegar hjá börnum, þar sem þróun táknmáls fylgir öðru ferli en 

vitsmunaþroskinn. Þó svo að Goldman hafi verið gagnrýndur fyrir kenningar sýnar 

og rannsóknir þá fæddi starf hans af sér fjölmargar aðrar rannsóknir og nýsköpun í 

námsefnisgerð í kristinni fræðslu í kirkju og skólum (Sigurður Pálsson, 2001, bls 67- 

109). 

Kenningar James Fowler um trúarþroska 

Fowler byggði kennigar sínar á viðtölum við fólk á aldrinum fjögra til áttatíu ára með 

ólíkan bakgrunn og ólík trúarleg viðhorf til lífsins. Spurningar hans snérust um hvort 

lífið hefði merkingu eða tilgang, hvað gefur lífi þínu merkingu o.s. frv. Árið 1974 birti 

hann fyrstu niðurstöður úr rannsóknum og jafnframt fyrstu drög að kenningu um 

stiggreindan trúarþroska. Kenningin er sett fram í því skyni „að auka skilning á þeim 

breytingum sem verða á sjálfi manna í þroskakreppum frá einu skeiði til 

annars“(Sigurður Pálsson, 2001, bls 89-90). Að mati Fowler verður trú ekki lýst með 

beinum orðum þar eð hún er flókin og margræð heildarsýn, af þeirri ástæðu setur 

hann fram sjö sjónarhorn sem varpa eiga ljósi á sérkenni hvers þroskastigs fyrir sig. 

Stigin eru eftirfarandi. Grundvallandi trú (0-3 ára), trú byggð á hugboðum og innsæi 

(3-7 ára), goðsagnakennd bókstafstrú (7-12 ára), sameinandi og siðvenjubundin trú 

(12-18 ára), sjálfstæð og meðvituð trú, þverstæðubundin, samtengjandi trú og 

alhæfandi trú (Sigurður Pálsson, 2001, bls. 93-94). Þar sem fyrstu fjögur stigin eiga 

við börn og unglinga verða þau einungis skilgreind, hin þrjú stigin eiga við fólk sem 

hefur náð fullum þroska. 

1) Grundvallandi trú (0-3 ára) 

Hugtaka og orðanotkun barna hefst á þessu stigi, barnið tekur ómeðvitaða 

afstöðu til umhverfis síns. Stigið einkennist af spennu milli trausts, hugrekkis, 

vonar, kærleka og andstæðra kennda. Reynslan leggur grundvöllinn að 

frekari trúarþroska (Sigurður Pálsson, 2001, bls. 93-94). 
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2) )Trú byggð á hugboðum og innsæi (3-7 ára) 

Börn á þessu stigi láta stjórnast af skyndihvötum og skilin milli þess sem er í 

alvörunni og það sem er í þykjustunni eru óljós. Reynsla barnsin af 

trúarlegum athöfnum, bænastundum og fordæmi foreldra getur stuðlað að 

því að börnin tileinki sér varanlegar trúarlegara hugmyndir, af lífinu, 

tilverunni og Guði (Sigurður Pálsson, 2001, bls. 93-94). 

3) Goðsagnakennd bókastafstrú ( 7-12 ára) 

Þetta stig í lífi barnanna einkennist af spennu milli sterkra tilfinninga fyrir 

raunveruleikanum og ímyndunarafls þeirra sem er mjög frjósamt á þessum 

árum. Þau leitast við að sætta þessi tvö öfl í goðsögnum og margs konar 

frásögnum. Barnið hefur því ríkan áhuga á sögum sem birta lífsviðhorf 

samfélagsins, svo sem Biblíusögum sem þau túlka bókstaflega ásamt trúar og 

siðgæðisviðhorfum (Sigurður Pálsson, 2001, bls. 93-94). 

4)  sameinandi og siðvenjubundin trú (12-18 ára) 

Á þessu stigi mótast sjálfið og er trúin þáttur í því, trúarafstaðan er háð 

skilningi og væntingum annarra, einkum þeirra sem unglingnum eru 

mikilvægir. Einnig leitast unglingurinn við að sætta ólík sjónarmið og koma 

þeim í samþættandi kerfi. Hann ræður þó ekki að fullu við að vega og meta 

og gera sjálfstæða grein fyrir því kerfi, að mati Fowlers (Sigurður Pálsson, 

2001, bls. 93-94). 

Kenningar Fowlers hafa vakið mikla athygli bæði í Bandaríkjunum og Evrópu og sett 

af stað mikla og líflega umræðu. Kenningar hans hafa að sjálfsögðu verið 

gagnrýndar, m.a vegan aðferðarfæði hans, þar sem hann lét nægja viðtöl við 

einstaklinga en gerði ekki sértæk próf við rannsóknina. Einnig hefur því verð haldið á 

lofti að fráleitt sé að telja þetta kenningar um trúarþroska því að þetta sé í raun 

kenning um persónuþroska. Mótmælenda guðfræðingar hafa einkum gagnrýnt 

skilgreiningu hans á hugtakinu trú. Þeir telja hana of víða og ónothæfa, þar sem 

átrúnaður sé allt annars eðlis en annað sem einstaklingurinn lætur sig varða. Þrátt 
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fyrir gagnrýnisraddir teljast kenningar hans vera gott framlag til skilnings og 

umræðu á trúarlegum þroska(Sigurðru Pálsson, 2001,bls. 67-109) 

Kenningar Fowlers og Goldman gefa okkur innsýn í hvernig börnin sjá hluti og 

atburði fyrir sér og má sjá líkingar með tilgátum þeirra og þeim tilgátum sem hafa 

skilgreint viðhorf barna til dauðans. 

Kristin trú leggur áherslu á samfélag fólks og nærveru Guðs í því. Samfélagið býður 

alla velkomna og umvefur þá hvort sem þeir eru lifandi eða liðnir. Jesús 

undirstrikaði það með orðum sínum, „sjá ég er með yður alla daga, allt til enda 

veraldar“. Börn eru ekki að spá mikið í trúfræði eða annað slíkt sem fullorðna fólkið 

er að hugsa um, en þau geta tileinkað sér boðskap trúarsamfélagsins þ.e. tengslin 

innan samfélagsins, umhyggju annarra og mikilvægi þess að vera ekki einn og 

yfirgefinn. Jesús verndar okkur og passar og þegar yfir lýkur hittumst við öll hjá 

honum. Varast ber að gefa börnum skýringar á trú og öðru trúartengdu efni ef hinn 

fullorðni er ekki sannfærður sjálfur í sinni trú. Misræmi milli sannfæringar foreldra 

og þess sem þau tjá börnum sínum getur skapað vandræði seinna meir í lífi 

barnanna. Ef trúmál, bænir og Guðs orð eru framandi á heimili barnsins getur það 

orkað tvímælis að ræða um Guð þegar einhver deyr eða sorg ber að höndum. Barnið 

gæti fengið þær hugmyndir að dauðinn fylgdi Guði, eða hafi orsakast af hans 

völdum(Sigurður Pálsson, 1998, bls 50-53). 

Ef trúarsannfæring foreldranna er  lítil þarf það ekki endilega að þýða að ekki eigi að 

brydda upp á trúarlegum umræðum þegar erfiðleikar steðja að, aðeins er verið að 

benda fólki á að tala ekki gegn sannfæringu sinni. Barnið gæti fundið óvissu frá 

foreldrinu og í framhaldinu gæti það valdið barninu óþarfa óróleika. Hins vegar ef 

trúarsannfæring foreldris eða aðstandenda er skýr, þar sem trúin á upprisu Jesú er 

til staðar, getur þar orðið grundvöllur fyrir umræðu við barnið. Foreldrið gæti 

miðlað þeirri trú til barnsins sem veitti barninu von og bjartsýni um að líf sé eftir 

dauðann og möguleiki sé fyrir hendi að hitta mömmu eða pabba hjá Guði seinna 

meir. Aðgát skal höfð þegar fjallað er um dauðann og Guð við börnin þar sem 

orðalag getur virkað þveröfugt við það sem viðkomandi ætlaðist til að það gerði, t.d. 

„Guð tók pabba þinn til sín af því að Guði þótti svo vænt um hann“. Barnið gæti 
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missikilið þessi orð og jafnvel haldið að fjölskyldunni hafi ekki þótt nógu vænt um 

hann og því hefði Guð þurft að taka pabba frá þeim (Sigurður Pálsson, 1998, bls 50-

53). 

Dauði og ástvinarmissir getur kallað fram trúarlega glímu hjá barninu sem hefur sett 

traust sitt á Guð. Missirinn getur kallað fram mikla reiði hjá barninu sem fær ekki 

séð hvernig Guð getur hjálpað því í þeirra ömurlegu aðstæðum. Þessa reiði er ekki 

æskilegt að reyna að stöðva, barnið þarf að fá útrás fyrir reiði sína gagnvart Guði 

eins og öðru, Guð hefur nógu breitt bak til þess að taka við reiði barna sinna í 

vanmætti þeirra og sorg (Sigurður Pálsson, 1998, bls 50-53). 

 Þó svo missirinn geti framkallað reiði til Guðs, getur bæn til Guðs líka opnað á aðrar 

tilfinningar, bænin getur sefað í sársaukanum og gefið barninu von um að þeim 

látna líði vel á nýja staðnum og barnið getur fengið útrás fyrir aðrar tilfinningar með 

bæninni t.d. grát. Gott getur verið fyrir barnið að heyra bænir og barnið fái að tjá sig 

í bæn því að með henni getur barnið eignast þá tilfinningu að hafa Guð með sér sem 

förunaut. Hann er gott að eiga að hvort sem illa stendur á eða gleði er við völd. Að 

geta falið Guði sjálfan sig, sorgina sem maður ber og talað við hann um það sem er 

manni óskiljanlegt og óendanlega erfitt að sætta sig við getur verið gott. Bænin felur 

í sér von um að  Jesús Kristur taki við þeim sem við elskum þegar þeir deyja, hjálpi 

okkur að fyrirgefa þeim sem okkur finnst hafa gert á okkar hlut og að Jesús yfirgefi 

ekki þann sem situr eftir með missinn, hvort sem það er við dauðsfall eða við 

skilnað. 

Bænin og guðstrúin geta aldrei fyllt upp í það tómarúm sem aðskilnaður við ástvini 

felur í sér og það er beinlínis ókristilegt að ætlast til þess að börn og aðrir sjái tilgang 

í því sem er óskiljanlegt og miskunnarlaust (Sigfinnur Þorleifsson, 2001 bls 62). 

En trúin getur hjálpað þegar allt annað virðist vera vonlaust. Mér er minnisstæð 

saga um mann sem kom til himna og var að tala við Jesú, þeir voru að líta yfir farinn 

veg mannsins og í sandinum lágu spor þeirra beggja, því Jesús hafði alltaf gengið 

með honum. Maðurinn rak þó augun í að á sumum stöðum voru bara ein spor, þau 

voru einmitt á þeim tímabilum sem hvað mestir erfiðleikar höfðu verið í lífi 
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mannsins. Hann spurði því Jesú: Afhverju eru bara ein spor í sandinum þegar ég 

gekk í gengum erfiðleika í lífinu, því gekkst þú ekki með mér meðan á þeim stóð? 

Jesús svaraði, þetta eru ekki þín spor, þetta eru mín spor þar sem ég bar þig á 

höndum mér í gegnum alla þína erfiðleika. Trúin gefur okkur von og vonin gefur 

viljanum vængi. 

 

Samantekt og lokaorð 

Í þessu verkefni hefur verið fjallað um sorg og sorgarviðbrögð barna við dauðsfall 

foreldris og við skilnað foreldra, stiklað hefur verið á stóru í fræðunum og verkefnið 

er alls ekki tæmandi hvað varðar þessi mál. Það er von mín að þetta verkefni gefi 

innsýn í hversu mikilvæg sálgæsla við sorgarvinnu er. Ekki einungis við dauðsföll 

heldur einnig við annarskonar missi sem börn verða fyrir eins og við skilnað foreldra. 

Þegar ég lagði upp með þetta verkefni var ég þess fullviss af fenginni eigin reynslu 

að sorg barna við skilnað væri ekki minni en barna sem hafa misst foreldra. Ég hafði 

áhuga á að skoða hvort sorg þeirra væri svipuð og hvort upplifun barna við skilnað 

foreldra væri grafalvarlegt mál sem taka þyrfti föstum tökum. Það sem mér finnst 

standa upp úr að lokinni þessari umfjöllun eru nokkrir þættir sem auðkenna sorg og 

sorgarviðbrögð þegar um aðskilnað foreldra og barna er að ræða við missi. 

Í fyrsta lagi eru það tilfinningar og viðbrögð við því þegar einhver deyr, barn 

missir foreldri sitt eða systkini, hversu gríðarlegt áfall það er fyrir barnið að 

upplifa að fjölskyldueiningin er rofin og aðskilnaðurinn við foreldrið sem fer 

skilur eftir sig djúpa gjá í lífi barnins sem erfitt getur verið að brúa. 

Þessi þáttur á við í báðum tilvikum, fjölskyldan er rofin, breytingar eru orðnar og 

lífið verður aldrei eins og það var áður.  

Í öðru lagi eru það stig sorgarinnar, þ.e.a.s ef barn missir foreldri sitt, getur 

sorgin vitjað þess á vissum tímamótum og aldursskeiðum ævina út. 

Við þennan þátt get ég sjálf samsamað mig og reynslu mína. Ég var níu ára þegar 

bróðir minn lést og hann var fjórtán ára. Þegar ég náði þeim aldri upplifði ég mikla 



Háskóli Íslands vorönn 2010 .                                                                                                               BA ritgerð 

Guðfræði og trúarbragðafræðideild. 

Leiðbeinandi: Sigfinnur Þorleifsson                                                      Nemandi: Hólmfríður Ólafsdóttir 43 

 

hræðslu, var stöðugt að hugsa um að ég gæti dáið, rétt eins og bróðir minn gerði. 

Bílferðir á milli staða voru mér sérstaklega erfiðar og ég var sjúklega hrædd á 

malarvegum og vegum sem voru í brattri hlíð. Einhver skipti þverneitaði ég að sitja í 

bílnum og vildi labba í staðinn. Einnig varð ég að vita um ferðir allra í fjölskyldunni, 

er einhver brá sér af bæ varð ég að vita hvort hann skilaði sér á áfangastað. Það er 

enn til staðar. Þegar faðir minn dó var ég fimmtán ára og hann að verða fjörutíu og 

eins árs, ég er á þeim aldri núna. Ég finn að þó að öll þessi ár séu liðin síðan hann féll 

frá er mér einmitt títt hugsað um hversu ungur hann var þegar hann lést og í 

framhaldi af því kemur sú hugsun að ég gæti verið dauð á morgun, næ ég því að 

verða fjörutíu og eins árs? 

Í þriðja lagi kom mér á óvart sá aldur barna sem eru viðkvæmust fyrir áföllum. 

Ég stóð alltaf í þeirri meiningu að unglingar væru viðkvæmastir fyrir alvarlegum 

áföllum og kom mér það á óvart að það voru börn í yngri kantinum sem eiga 

hvað erfiðast að höndla missi á einn eða annan hátt.  

Yngri systkini mín voru bæði á þessum aldri þegar faðir okkar dó, fimm ára og níu 

ára. Þau hafa alla tíð verið að glíma við erfiðar tilfinningar í kjölfar þessa dauðsfalls. 

Þetta hefði svo sem ekki átt að koma mér svona mikið á óvart af fenginni reynslu. En 

að lesa þetta og útskýrir margt sem hafa beinlínis verið afleiðingar af óuppgerðri 

sorg. 

Í fjórðalagi finnst mér mikilvægt að gengið sé út frá fjölskyldunni sem einni heild 

í sorgarvinnu. 

Mér finnst þetta atriði gríðarlega mikilvægt, þegar áfall verður í fjölskyldum þarf að 

halda utan um alla innan hennar og skoða vandamálin sem geta myndast út frá 

heildarmyndinni. Ef einn einstaklingur innan hennar á erfitt, smitast það yfir á aðra 

innan hennar. Öll fjölskyldan verður þátttakandi í ferlinu, þunglyndi eins hefur áhrif 

á geð hjá öðrum. 

Í fimmta lagi kom mér það á óvart hversu lengi börn skilnaðarforeldra halda í þá 

von að þau taki saman aftur.  
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Mér finnst þessi þáttur undirstrika hversu sorg barna er alvarleg þegar foreldrar 

skilja. Vonin um að fjölskyldan verði saman á ný er gríðarlega sterk í huga barnanna. 

Það kemur á óvart hversu lítið er fjallað um þennan þátt, kannski er það vegna þess 

að foreldrar velja að skilja, þau velja að slíta í sundur eininguna og eiga því erfiðara 

með að horfast í augu við þær afleiðingar sem skilnaður getur haft í för með sér fyrir 

börnin. Þar sem skilnaðir eru algengir hér á landi og það er mín skoðun og það þykir 

nánast vera eðlilegra að skilja og slíta hjónaböndum en að reyna að bjarga þeim er 

kannski ekki skrítið þó svo að fólk vilji ekki horfast í augu við þá staðreynd að 

skilnaður er grafalvarlegur hlutur. 

Í sjötta lagi hversu hallar í raun á börn sem lenda í skilnaði foreldra, hvað varðar 

stuðning og sálgæslu almennt. 

Þegar ég spjallaði við Sigríði Guðmarsdóttur kom það mér á óvart hversu erfitt er í 

raun að komast að börnum sem lenda í skilnaði foreldra. Ég hafði ekki áttað mig á 

því hvernig stórfjölskyldan rofnar líka. Það sem mér er efst í huga er nauðsyn þess 

að koma á einhvers konar fjölskylduviðtölum í kjölfar hjónaviðtala. Þannig yrði 

auðveldara fyrir fagaðila að gæta hagsmuna barnanna í þessu erfiða ferli. 

Að lokum er niðurstaða mín sú eftir að hafa skrifað þessa ritgerð að við megum 

alltaf vanda okkur betur í allri vinnu sem snýr að börnum. Lengi býr að fyrstu gerð 

stendur einhvers staðar og þau orð verða lokaorð mín í þessu verkefni. 
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