
- OG SMÅ SKILSMISSEBØRN (1998, 7(2))

Som nævnt i  den foregående artikel er  der lavet adskillige undersøgelser over de psykologiske 
virkninger på små børn af forældrenes skilsmisse. Men få af disse tidligere undersøgelser er så stor, 
omfattende og grundig som en ny canadisk undersøgelse, der er udført af en forskergruppe ledet af 
Linda Pagani fra Universitetet i Montreal. 

Det særligt interessante ved denne nye canadiske undersøgelse er, at den omfatter børn, der blev 
fulgt lige fra 2-årsalderen og derefter undersøgt hvert andet år indtil 12-årsalderen. For de børn, hvis 
forældre blev skilt i perioden mellem 2- og 12-årsalderen, har man altså målt for børnenes psykiske 
egenskaber og tilstande både før og efter skilsmissen. Undersøgelsen viste følgende:

1) De  børn,  hvis  forældre  blev  skilt  i  2-  til  6-årsalderen,  udviste  flere  negative 
psykologiske eftervirkninger end de børn, hvis forældre blev skilt i 6- til 12-årsalderen.

2) Virkningen  af  skilsmisserne  viste  sig  især  ved  symptomer  som  angst,  nervøsitet, 
nedtrykthed, urolig og forstyrrende adfærd, øget aggressivitet og “ulydig og opsætsig” adfærd. Kun 
for de sidstnævnte to symptomers vedkommende var der en kønsforskel: Skilsmissedrengene viste 
en  større  stigning  i  aggressivitet  og  ulydighed  end  skilsmissepigerne.

3) Den højere forekomst af specielt  aggressiv adfærd hos skilsmissebørnene aftog ret 
hurtigt - i løbet af få år - efter skilsmissen, mens de øvrige problemer, især tendensen til nervøsitet 
og  nedtrykthed  samt  til  “forstyrrende  adfærd”  vedblev  i  noget  længere  tid.

4) Det  hjalp  ikke  meget,  hvis  den  af  forældrene,  som barnet  boede  hos  (som regel 
moderen) giftede sig igen. Kun det symptom, der kaldes “forstyrrende adfærd”, blev mindre, hvis 
moderen giftede sig igen; tendensen til ængstelighed eller nedtrykthed aftog ikke hurtigere hos disse 
børn  end  hos  de,  hvis  mor  forblev  enlig  i  undersøgelsesperioden.

5) Der blev ikke fundet nogen tendens til stigende hyppighed af psykiske symptomer 
eller  problemer  i  årene  inden skilsmissen.  

Dette sidste fund er interessant, fordi det tidligere er blevet foreslået, at de psykiske virkninger af en 
skilsmisse  i  virkeligheden  kunne bero  på  det  dårlige  klima i  hjemmet  inden  skilsmissen,  altså 
forældrenes ufred snarere end på tabet af den ene af forældrene efter skilsmissen. 

Den  nye  canadiske  undersøgelse  giver  ikke  nogen  støtte  til  denne  hypotese,  men  tyder  altså 
overvejende  på,  at  det  er  skilsmissen  som sådan,  der  giver  de  mange  negative  virkninger  på 
børnene.
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