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Útdráttur 
 
Þessi ritgerð er unnin sem lokaverkefni til B.Ed.- prófs á grunnskólabraut kennaradeildar 
við Háskólann á Akureyri vorið 2005. Við höfðum leitast við að varpa ljósi á það hvernig 
börn upplifa ásvinamissi af völdum dauðsfalla með hliðsjón af því hvernig hægt er að 
styðja við bakið á börnum sem takast á við sorg. Í fyrrihluta ritgerðarinnar skyggnumst 
við inn í það hvernig sorgarferlið er almennt. Einnig fjöllum við um sorg barna og 
skilning þeirra á dauðanum. Við fjöllum um þau tengsl sem börn mynda við sína nánustu 
á fyrstu æviárum sínum þar sem þessi tengsl hafa áhrif á tengslamyndun þeirra í 
framtíðinni. Þá er gerð grein fyrir því hvernig börn upplifa sorg með hliðsjón af aldri og 
þroska. Við gerum sorgarferli barna skil en komum inn á að upplifum barna á sorg er 
persónubundin þó svo að margt megi finna sem virðist almennt í ferlinu. Í seinni hluta 
ritgerðarinnar fjöllum við um börn, trú og bænir með það að markmiði að varpa ljósi á 
það hvernig trúin getur styrkt börn í sorg. Síðan er vikið að þátttöku barna í athöfnum 
sem fylgja í kjölfar andláts. Að lokum er fjallað um hlutverk grunnskólans varðandi 
stuðning við börn í sorg, æskileg viðbrögð innan skólans. Lögð er áhersla á mikilvægi 
fræðslu um sorg og sorgarviðbrögð fyrir starfsfólk og nemendur. Meginniðurstaðan er sú 
að mikilvægt er að þeir sem annast börn sem hafa misst náinn ástvin hafi fengið fræðslu á 
þessu sviði sem og börnin sjálf á skólagöngu sinni. Einnig er mikilvægt að innan 
grunnskólanna sé starfandi virkt áfallateymi og áfallaáætlun sem öllum er kunn og 
aðgengileg þegar áfall dynur yfir. Ekki er síður mikilvægt að sá stuðningur sem skólinn 
veitir getur hjálpað börnum að takast á við lífið. 
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Summary 
 
This paper is made as a final assignment to B.Ed. – exam on grunnskólabraut 
kennaradeildar from the University of Akureyri the spring 2005. At the making of the 
assignment we had that lodestar at to cast a light on how children experience grief when 
they lose a beloved on. With the preferable support to children who wrestle with grief in 
mind. In the first section of the assignment we look at the grieving process in general. We 
also discuss about childrens grief, their understanding of death and the connection they 
make on their first year’s of their lifetime. In the middle of our assignment we discuss 
how children experience grief with consideration of their age and development. We make 
restoration on children’s grieving process but we consider that children experience of 
grief is very personal although there are many things that are mutual in the grieving 
process. In the last section of the assignment we discuss children, religion and prayer’s. 
Our goal is to cast a light on how religion can give strength to children in grief. Then our 
discussion goes on the preferable involvement of children in the ceremony’s that follow 
along with death. In the end we discuss the role of the school when it comes to support 
children in grief, the preferable reaction of the school. There we discuss among other 
things the importance of knowing about bereavement for both staff and pupils. Our 
conclusions are precisely the importance that those who tendance children have had 
education regarding to that field as the children them self. It is also important that in each 
school is a functional traumateam and a traumaplan which is avalible and known to 
everyone if the situation comes up that a trauma happens. What is not less important is 
who the support with children in grief can affect their live fore ever.   
 


