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Útdráttur   
Í þessari ritgerð er leitað svara við því hvernig æskilegast er fyrir skólann og kennarann 
að bregðast við þegar dauðsföll og skilnaðir koma upp í lífi nemenda. Tvær 
rannsóknarspurningar eru hafðar að leiðarljósi en þær eru; Hvernig bregðast börn við 
sorg? og Hvernig getur grunnskólinn brugðist við þegar dauðsfall eða skilnaður verður í 
lífi nemenda?  

Þegar svara við þessum spurningum var leitað þótti æskilegast að byrja á að fjalla 
um sorg og þau viðbrögð sem börn sýna þegar þau syrgja. En þar kemur fram að börn á 
öllum aldri syrgja ekki síður en fullorðnir þegar skilnaðir og dauðsföll koma upp. Því 
næst er rætt um fjölskyldur og þær breytingar sem hafa orðið á þeim á síðastliðnum 
áratugum. Þar kom fram að fjölskyldugerðir eru að breytast og að skilnuðum hefur 
fjölgað. Þar kom einnig fram að algengustu áföll sem fjölskyldur verða fyrir eru dauðsföll 
og skilnaðir. Í kjölfarið á þeirri niðurstöðu er fjallað um dauðsföll og skilnaði foreldra og 
niðurstöður eru svo teknar saman í lokin þar sem fjallað er um hvað skólinn og kennarar 
geta gert þegar nemandi þeirra lendir í þessum aðstæðum. En niðurstöðurnar sýna að það 
sem er allra nauðsynlegast fyrir skóla að gera er að reyna að koma sér upp markvissri 
fræðslu um áföll, og að reynt sé að tengja þá umræðu ákveðnum atburðum sem koma upp 
í skólastarfinu. 

Ýmsar bóklegar og munnlegar heimildir eru notaðar til að hafa umfjöllunina sem 
ítarlegasta og byggða á sterkum grunni. Í upplýsingaöflun fyrir ritgerðina var einnig 
leitað til nokkurra skóla í Reykjanesbæ með það í huga að athuga hvort skólarnir hefðu 
sérstaka áætlun til að vinna eftir þegar áföll koma upp. Í þeirri könnun kom í ljós að allir 
skólar eru með eða eru að vinna að áfallaáætlun. 
    
In this thesis answers are sought to find an appropriate method for the school and the 
teacher to react when deaths or divorces take place in students lives. 

As a guiding light two research questions are asked, “How do children react to 
grief?”  and “How can the elementary school react when death or a divorce occurs in 
students lives?”  

When looking for answers to these questions the first obvious topic to address is 
grief and the reaction children show when grieving. It shows that children of all ages 
grief no less than adults when a divorce or death occurs. The next topic are families and 
the changes they have gone through in the last decades. The conclusion was that family 
structure is changing and that divorces are now more common. It was also clear that 
death and divorces are the most common form of emotional trauma that families go 
through. Following this fact, deaths and divorces are addressed and summarized by 
discussing what the school and teachers can do when a student is in either situation. 
Results show that it is very necessary to build a purposeful education about traumas and 
try to connect them to discussions about certain events that may occur in the school. 

Various written and oral sources are used to make the topic as detailed as possible 
and based on a strong foundation. To seek information for the thesis a few schools in 
Reykjanesbær were visited to find out if they have a crisis management program ready to 
use when necessary. In that survey it became evident that all the schools already have or 
are working on a crisis management program. 
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1. Inngangur  

Það er margt sem hefur áhrif á líðan barna og framvindu þeirra í námi. Fullorðið fólk 

þekkir það flest vel að vera misupplagt eftir aðstæðum og því verður starfsfólk 

uppeldisstofnana að taka tillit til þess að börn eru það líka. Það liggur ljóst fyrir að til 

dæmis skilnaður foreldra eða dauðsfall í nánasta umhverfi nemenda mun hafa áhrif á getu 

þeirra í leik og starfi. Þegar þetta gerist verða allir að leggjast á eitt til að gera nemendum 

kleift að takast á við sorgarferlið og að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að auðvelda 

börnunum úrvinnslu tilfinninga þeirra. Ef vel á að takast verður starfsfólk skólans og 

foreldrar að vera í góðu samstarfi.  

Á síðustu árum hefur hlutverk kennarans og skólans færst meira í að vera miklir 

áhrifavaldar í uppeldi nemandans. Kennarar verða að þekkja þau áföll sem nemendur 

þeirra kunna að lenda í og að vera tilbúnir að bregðast við á sem réttastan hátt með 

velferð nemenda í huga. 

Ástæðan fyrir því að ég valdi að fjalla um þetta efni er sú að ég tel sjálfsagt að ég 

muni einhvern tímann þurfa að nota þekkingu mína á efninu í starfi. Mér finnst líka að ég 

hafi ekki fengið kennslu eða kynningu á efninu í námi mínu og mig langar að fræðast um 

það hvað ég, sem kennari, get gert þegar þessi staða kemur upp því það hlýtur að vera 

gott ef ekki nauðsyn fyrir kennara að hafa bakgrunnsþekkingu í sorg og 

sorgarviðbrögðum nemenda. Ástæðan fyrir því að ég valdi að fjalla um skilnaði 

sérstaklega er vegna þess að hjónaskilnuðum hefur fjölgað mikið á síðustu árum og því 

má draga þær ályktanir að sífellt fleiri börn í skólum landsins komi frá tvístruðum 

heimilum. Skilnaðir geta haft mikil áhrif á börnin og því tel ég mikilvægt að vel sé haldið 

utan um þau bæði heima og í skólanum. Ástæðan fyrir því að ég valdi einnig að fjalla 

ítarlega um dauðsföll í lífi nemenda er vegna þess að hér í Reykjanesbæ hafa komið upp 

mörg tilfelli á síðustu árum þar sem nemendur í kringum mig og samstarfsmenn mína 

hafa misst einhvern nákominn sér snögglega og skólarnir hafa brugðist eins mismunandi 

við eins og þeir eru margir.  

Í úrvinnslu á fræðilegum upplýsingum um efnið mun ég hafa tvær 

rannsóknarspurningar að leiðarljósi en þær eru: Hvernig bregðast börn við sorg? og 

Hvernig getur grunnskólinn brugðist við þegar dauðsfall eða skilnaður verður í lífi 

nemenda? Til þess að svara þessum spurningum mun ég fjalla um það hvað fræðin segja 
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og koma inn á hvað fagmenn svo sem prestur og sálfræðingur ráðleggja kennurum og 

öðru starfsfólki skólans að gera í stöðunni. Ég tók einnig viðtöl við skólastjórnendur, 

foreldra og kennara til að sjá hvað hefur verið gert í þeim tilfellum þar sem skilnaðir eða 

dauðsföll komu upp í skólanum.  

Vonandi mun vinna mín að þessu verkefni verða til þess að ég verði betur í stakk 

búin að takast á við áföll í nemendahópum mínum sem kunna að koma upp í framtíðinni. 

Ég vona ennfremur að þessi ritgerð færi þeim sem lesa hana frekari innsýn og geri þá 

meðvitaðri um ólík áföll sem nemendur þurfa að glíma við og vitneskju um það hvað við 

sem kennarar getum gert til að auðvelda nemendum okkar að komast í gegnum áföllin 

sem þeir lenda í. 

Þessi ritgerð skiptist í fimm hluta. Í fyrsta hluta verður fjallað um sorg og það 

hvernig börn takast á við sorgarferlið. Í öðrum hluta verður fjallað um fjölskyldurnar í 

samfélaginu og þau áföll sem teljast hvað algengust í fjölskyldum í dag sem eru skilnaðir 

og dauðsföll. Í þriðja og fjórða hluta verður fjallað um dauðsföll og skilnaði og í kjölfarið 

kemur fimmti hlutinn þar sem skoðað er hvað skólinn getur gert til að aðstoða nemendur, 

annars vegar þegar náinn ættingi eða vinur fellur frá og hins vegar þegar foreldrar ákveða 

að slíta samvistum. Ég ætla að fjalla ítarlega um báða hluta og að leitast við að finna 

æskilega leið fyrir kennara og grunnskólann að bregðast við þegar þessi staða kemur upp. 
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2. Sorg  
 

Alla ævi erum við að ganga í gegnum aðstæður, sem vekja með okkur gleði og 
sorg. Við getum afneitað þessum tilfinningum, eða haldið utan um þær fundið þær 
og uppgötvað, að vegna þeirra höfum við færst nær því að skilja, hvað það er, að 
vera manneskja. 1  

                                                               

 

Þegar við upplifum sorg í lífi okkar má segja að við rennum nokkuð blint í sjóinn. Sorgin 

hefur mörg andlit og virðist vera mjög flókið fyrirbæri sem við upplifum á ólíkan hátt. Í 

þessum kafla verður fyrst fjallað um sorg og streitu sem henni getur fylgt og svo í 

kjölfarið hvernig börn takast á við sorgina. Í lokin verður litið á sorgarferli barna við 

missi með því að fara yfir þrep sem Gunnar Finnbogason setti fram sem sýna tilfinningar 

barna við missi. 

2.1 Hvað er sorg?  

Sorg og sorgarferli eru eðlileg viðbrögð við missi. Missirinn virðist oft vera eins og högg 

sem hefur víðtækar afleiðingar. Við jöfnum okkur eftir höggið og sum þeirra verða í raun 

til þess að við styrkjumst. Það er margt sem gerist í daglegu lífi okkar sem getur orðið til 

þess að við finnum til sorgar eins og til dæmis búferlaflutningar, fæðing systkina, 

alvarleg veikindi, dauðsföll og skilnaður foreldra.2 

Sorginni geta fylgt margar tilfinningar svo sem áfall, afneitun, reiði, sektarkennd, 

þunglyndi og söknuður.3 Talið er að sorgin sé ferli en ekki stöðugt ástand og með 

tímanum breytist tjáning hennar.4 Samkvæmt rannsóknum er það vitað fyrir víst að fólk 

fer í gegnum ákveðið sorgarferli við áföll  en fræðimönnum ber þó ekki saman um hver 

stigin eru né hve mörg stig eru í ferlinu öllu.5 Sálfræðingur að nafni Úrsúla Markham, 

sem hefur unnið mikið með syrgjendum í Bretlandi, setti fram sjö stig sorgarferlis sem 

eru: vantrú eða afneitun, hryggð, reiði, sektarkennd, ótti, viðurkenning staðreyndar og 

                                                 
1 Sr. Bragi Skúlason 2001:5 
2 Sr. Bragi Skúlason 2001:13 
3 Sr. Bragi Skúlason 1994: 10–11 
4 Sr. Bragi Skúlason 2001:46 
5 Sr. Bragi Skúlason 2001:12 
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friður.6 Við búumst við sumum þessara tilfinninga á meðan aðrar geta komið okkur á 

óvart.  

Ekki er til nein uppskrift að réttu sorgarferli né reglur um það hve langt ferlið eigi 

að vera enda hefur verið sagt að það sé álíka gáfulegt og að spyrja „hversu hátt er upp“  

sem við vitum að við höfum ekkert eitt rétt svar við.7 Það virðist því vera mjög 

einstaklingsbundið hve lengi fólk er að ná sér eftir sorgaratburð og hvernig það fer að því.   

Allar breytingar á lífi fólks, hvort sem er til góðs eða ills, geta valdið streitu. Þessi 

streita virðist vera mismikil eftir eðli atvikanna. Alþjóðaheilbrigðismálastofnun hefur sett 

fram töflu með atvikum sem að þeirra mati valda streitu og sorg og við hvert atvik fyrir 

sig er tekið fram hve mörg áfallastreitustig það virðist valda. Hæst getur atvikið valdið 

100 stigum og sem dæmi má nefna að fráfall maka gefur 100 stig, skilnaður 73 stig, 

andlát náins ættingja 63 stig og andlát náins vinar 37 stig. Fleiri atvik eru talin upp sem 

teljast valda minni streitu svo sem stækkun fjölskyldu, breytingar á fjárhag, lántaka, 

upphaf/endir náms og breytingar á félagsstarfi. Með stigin í huga eru þeir sem fá 40 til 60 

stig að meðaltali á hálfu ári við góða heilsu á meðan þeir sem fá yfir 300 stig eiga á hættu 

að verða alvarlega veikir líkamlega eða andlega.8 

2.2 Hvernig taka börn á sorg? 

Á síðustu áratugum hafa orðið miklar breytingar á viðhorfum manna á viðbrögðum barna 

við missi. Áður fyrr var því oft haldið fram að börnin yrðu leið um stundarsakir en þau 

héldu svo lífinu áfram glöð í bragði. En með margvíslegum rannsóknum hafa menn 

dregið þá ályktun að börn syrgja ekki síður en fullorðnir. Sorg barna virðist reyndar ekki 

vera eins samfelld og sorg fullorðinna en talið er að hún geti ítrekað vitjað þeirra við 

tilteknar aðstæður í lífinu og fylgt þeim til fullorðinsára með einum eða öðrum hætti. 

Þessar aðstæður geta til dæmis verið hátíðisdagar, afmælisdagar og minningadagar. Bent 

hefur verið á að börnum hætti til að fela sorg sína og reyna að hlífa fullorðnum 

syrgjendum í kringum sig með því að gleðja þá.9 Talið er að upplifun barna fari eftir aldri 

                                                 
6 Markham, Úrsúla 1997:9–10 
7 Sigfinnur Þorleifsson 2001:47 
8 Clinebell, Howard 1984:188–190 
9 Sigurður Pálsson 1998:14 
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þeirra og þroska en talað er um að við 10 ára aldur fari sorg þeirra að taka á sig svipaða 

mynd og sorg fullorðinna.10 

Börn geta sýnt sorgarviðbrögð mjög ung en áhrif sorgar á líf þeirra er umdeild. 

Flestir rannsakendur eru sammála um að börn á öllum aldri þurfi að vera þátttakendur í 

sorg fjölskyldu sinnar. Ef þeim er ýtt til hliðar eða haldið frá umræðum er hætt við að 

viðbrögðin komi fram í andlegum erfiðleikum seinna á lífsleiðinni.11 Rannsóknir virðast 

staðfesta náin tengsl milli álagsþátta í lífi fjölskyldunnar og geðrænna erfiðleika barna. 

Svo virðist sem tengsl séu milli áfalls vegna dauða og skilnaða foreldra og alvarlegs 

þunglyndis barna og unglinga, sérstaklega ef börnin eru ung þegar atburðirnir gerast eða 

þegar atburðirnir hafa viðvarandi neikvæð áhrif á líf barnsins.12 Sorgarviðbrögð barna 

virðast einnig fara að miklu leyti eftir aldri þeirra, persónuleikaþroska, tengslum þeirra, 

kringumstæðum og heimilisaðstæðum.  

Gunnar Finnbogason setti fram einfalda punkta sem sýna það ferli sem börn 

virðast fara í gegnum við missi. Misjafnt er hve mörg þrep börnin fara í gegnum en 

myndin hér að neðan sýnir þrepin. 

 

Mynd 1 

 

  Missir                 Bati 

                         Útrás tilfinninga          

         Að lifa við missi 

       Lost                       Samþykki 

                            Líkamleg einkenni                      Von 

 

Reiði                Sekt   Uppbygging 
                                  Depurð          

                 Hrun         
Gunnar Finnbogason13 

 

 

                                                 
10 Sigurður Pálsson 1998:12–13 
11 Sr. Bragi Skúlason 2001:12 
12 Kristján Már Magnússon 2007 
13 Gunnar Finnbogason 1998: 11–13 
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Þessi þrep samræmast að einhverju leyti þeim þrepum, sem kynnt voru hér á undan, sem 

Úrsúla Markham setti fram. Fyrsta þrepið sem Gunnar telur upp, missir, virðist vera 

nokkurs konar lamandi ástand sem veldur miklum sársauka og við það getur barnið 

dofnað upp og neitað að trúa staðreyndum.14 Í næsta þrepi, sem er útrás tilfinninga, geta 

komið fram ýmis einkenni eins og mikil reiði og grátur. Þá geta þeir sem syrgja fundið 

fyrir létti eftir að hafa losað um spennu sem annars gæti hindrað mögulega framþróun og 

þroska. Næsta þrep er lost, sem virðist ekki vara lengi en talið er að það eigi einungis við 

á meðan meðvitundin er að meðtaka missinn. Þá virðist barnið missa stjórn á innri og ytri 

veruleika sem getur til dæmis komið fram í miklum gráti og tilfinningalegum doða. Á 

eftir lostinu geta komið fram ýmis líkamleg einkenni. Þessi einkenni geta meðal annars 

verið höfuðverkur, magaverkur, aukinn hjartsláttur, vöðvaspenna, sviti og svefntruflanir. 

Næsta þrep er reiði. Börn, sem og aðrir einstaklingar, geta átt það til að fyllast af reiði 

þegar þeir syrgja. Reiðin getur átt það til að beinast að þeim sjálfum í formi sjálfsásakana, 

að öðrum einstaklingum eða jafnvel Guði ef um missi ástvinar er að ræða.15 Samkvæmt 

ferlinu fylgir hrun reiðinni sem á það til að birtast í örvæntingu. Því hefur stundum verið 

haldið fram að þetta þrep sorgarinnar sé það erfiðasta vegna þess að þá getur barnið fallið 

í vonleysi og tómlæti. Þegar reiðin minnkar tekur depurð oft við. Þegar að þessu þrepi er 

komið getur sorgin leitt til þess að börn loki sig af með tilfinningar sínar og þau geta 

dregið sig í hlé um tíma frá umhverfinu. Á eftir depurð kemur sekt. Svo virðist sem börn 

eigi til að kenna sér um eins og til dæmis þegar foreldrar þeirra skilja. Þegar dregur úr 

sektarkenndinni hefst uppbyggingin. Samkvæmt Gunnari og þrepum hans hefst 

uppbyggingin með samþykki. Draga má þær ályktanir, þegar komið er að þessu þrepi, að 

börnin átti sig á aðstæðunum og að þau aðlagist þeim breytingum sem orðið hafa. Því 

næst kemur vonin sem virðist færa tilfinningu fyrir bjartari framtíð og í kjölfarið læra 

börnin að lifa við missinn þegar líkamleg og andleg líðan barnanna hefur skánað og þau 

hætta að vera upptekin af fortíðinni og þau lifa í nútíðinni. Þegar sorgarferlinu lýkur 

virðast börnin hafa náð aftur tilfinningalegu jafnvægi og hafa þá náð bata. En Gunnar 

                                                 
14 Gunnar Finnbogason 1998:9 
15 Sr. Sigfús Baldvin Ingvason 2007 
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tekur þó fram að börn geta sleppt úr þrepum, stöðvast á einu þeirra í einhvern tíma eða 

farið fram og tilbaka í ferlinu.16  

2.3 Samantekt 

Eins og sjá má hér að framan er ekkert eðlilegra en að ganga í gegnum ákveðin 

sorgarferli þegar sorgin knýr að dyrum. Margar rannsóknir hafa verið gerðar sem sýna 

það að allir syrgja bara á misjafnan hátt. Rétt eins og fullorðnir verða börn líka að fá 

svigrúm til að syrgja því þau syrgja ekki síður en þeir sem eldri eru þó að sorg þeirra 

birtist kannski á annan hátt. Það hefur einnig komið fram hér að ef börnin fá ekki að losa 

um tilfinningar sínar geta þær sótt á þau fram á fullorðinsár. Gott er að þekkja til þeirra 

þrepa sem Gunnar Finnbogason hefur sett fram, og kynnt voru hér, svo þeir sem 

umgangast syrgjendur geti frekar áttað sig á líðan þeirra sem syrgja. 

Áfallastreita á það einnig til að koma upp við ýmsar breytingar í lífi okkar. Eins 

og kom fram hér er streitan mismikil og fer að miklu leyti eftir atvikum. Þegar við 

syrgjum eða upplifum streitu virðist skipta miklu máli að hafa einhvern við hlið okkar 

sem er til staðar ef þörf er á. Oftar en ekki leitum við til fjölskyldunnar þegar okkur líður 

illa og þá stendur fjölskyldan venjulega saman þegar eitthvað kemur upp á innan þeirra.  

                                                 
16 Gunnar Finnbogason 1998:13 
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3. Fjölskyldan  
 

„Fjölskyldan er hornsteinn íslensks samfélags og uppspretta lífsgilda.“17 
 
Í þessum kafla verður fjallað um fjölskylduna. Fyrst verður farið yfir skilgreiningu á 

hugtakinu fjölskyldu í samfélaginu okkar. Því næst verður rætt um breytingar á 

fjölskyldum landsins með hliðsjón af breytingum í þjóðfélaginu. Í lokin verður fjallað um 

þau áföll sem talið er að fjölskyldur geti lent í. 

3.1 Skilgreining á fjölskyldu 

Fjölskylda er skilgreind í þingsályktun frá 1997 sem hópur einstaklinga sem á 

sameiginlegt heimili þar sem þeir deila tómstundum, hvíld, tilfinningum, efnahag, ábyrgð 

og verkefnum. Þá eru meðlimir oftast tvær fullorðnar manneskjur af báðum kynjum, eða 

einstaklingur, ásamt barni eða börnum. Þá eru þau skuldbundin hvert öðru gagnkvæmri 

og siðferðilegri hollustu. Fjölskyldur verða þó ekki skilgreindar á einn afmarkaðan hátt 

en þær eiga þó margt sameiginlegt. Fjölskyldur mennta sig, finna vinnu, eignast maka og 

börn, ala börnin upp og mennta þau, komast á eftirlaunaaldur og undirbúa síðustu ár sín. 

Fjölskyldur stuðla einnig að vellíðan og sjálfstrausti annarra í fjölskyldunni.18  

3.2 Fjölskyldan og þjóðfélagið 

Fjölskyldan virðist hafa þróast mikið á síðastliðnum áratugum. Áður þótti ekkert 

athugavert við það að stórfjölskylda sem samanstóð af foreldrum, börnum þeirra, 

ömmum og öfum og jafnvel frændum og frænkum byggju saman undir einu og sama 

þakinu. Í dag er ekki ólíklegt að það væri saga til næsta bæjar ef allir byggju á sama stað 

því stórfjölskyldan virðist hafa vikið fyrir kjarnafjölskyldunni.19 Það má lesa hér á undan 

í skilgreiningu á fjölskyldu að ein til tvær fullorðnar manneskjur mynda fjölskyldu með 

börnum sínum sem stundum er nefnd kjarnafjölskylda. Þessi eining er yfirleitt mjög náin 

en í dag er ekki talið óalgengt að meðlimir í stórfjölskyldum eins og systkinabörn þekkist 

                                                 
17 Þingsályktun nr. 72 1996 
18 Þingsályktun nr. 72 1996 
19 Benedikt Jóhannsson 2004:19 
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lítið eða ekkert. Samfélagið virðist samt enn vera að breytast og á skömmum tíma hefur 

kjarnafjölskyldan einnig breyst í einstæða feður og mæður. 

Áður fyrr virðist fólk hafa gengið í hjónaband af hagsýnisástæðum en í dag má 

álíta að það séu venjulega tilfinningarnar sem ráða.20 Áður vann fjölskyldufaðirinn 

yfirleitt úti en móðirin sá um heimilið og börnin en nú á dögum eru flestar mæður 

útivinnandi þar sem ekki þykir, í mörgum tilfellum, nægilega gott fyrir fjárhag 

heimilisins að hafa aðeins eina fyrirvinnu. Neyslu og efnishyggju fólksins í landinu hefur 

oft verið kennt um þetta. Samlífi fjölskyldunnar er þá oftar en ekki hagrætt í kringum 

vinnu foreldranna. Mikið álag og vinna hefur oft slæmar afleiðingar í för með sér og 

bitnar það oftar en ekki á samskiptum og sambandi hjóna og í kjölfarið á allri  

fjölskyldunni.  

Það þarf ekki annað en að líta til baka um rúm 30 ár til að sjá hversu miklar 

breytingar hafa orðið á vistunartíma og skólatíma barna. Árið 1976 voru samþykkt lög 

um að ríkið skyldi greiða fyrir byggingu og rekstur dagvistunarheimila. Það var svo ekki 

fyrr en árið 1985 að uppeldisáætlun fyrir dagheimilin var gefin út þar sem hlutverk 

leikskólans var sett fram. Fyrsta eiginlega námskrá leikskólanna kom ekki fram fyrr en 

árið 1999 þegar Aðalnámskrá leikskóla var gefin út í fyrsta sinn en áður hafði verið til 

hliðsjónar kennslurit Valborgar Sigurðardóttur, Starfshættir á leikskólum og 

dagheimilum, frá árinu 1953. Árið 1994 var leikskólinn fyrst skilgreindur sem fyrsta 

skólastigið og hann var um leið tekinn inn í skólakerfið.21 Samkvæmt tölum frá Hagstofu 

Íslands voru 42% leikskólabarna með 4-5 klukkustunda vistunartíma og 40% barna með 

8-9 klukkustunda vistunartíma árið 1998. Árið 2005 voru hins vegar 11% barna með 4-5 

klukkustunda vistunartíma á meðan 71% þeirra voru með 8-9 klukkustunda vistun.22 Af 

þessum tölum má sjá að börnin í landinu verja nú mörg mun meiri tíma hjá 

uppeldisstofnunum en áður þekktist. Sömu sögu virðist vera að segja af grunnskólum 

landsins. Áður fyrr byrjaði skólinn í september, honum lauk í maí og skóladagurinn var 

hjá flestum fram að hádegi. Í dag hefst skólinn um miðjan ágúst, honum lýkur um miðjan 

júní og skóladeginum lýkur um kl. 13–15 eftir aldri nemenda. Sem dæmi um lengingu 

skólatímans á síðustu árum má taka lög um breytingar á 5. grein grunnskólalaga en þar 

                                                 
20 Sigrún Júlíusdóttir 1990:12 
21 Jón Torfi Jónasson 2006:8–9 
22 Hagstofa Íslands 2007  
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kemur fram að vikulegur kennslustundafjöldi jókst frá árinu 1996 til ársins 2001 um það 

sem hér segir: í 1.– 4. bekk úr 26 kennslustundum í 30, í 5.– 7. bekk úr 29, 30 og 33 

kennslustundum í 35 og í 8.– 10. bekk úr 34 kennslustundum í 37.23 

Af þessum upplýsingum, sem hér hafa verið teknar saman, má sjá að börn 

landsins verja nú meiri tíma utan heimilisins og inni í skólunum en áður þekktist. Það 

virðist því vera nokkuð ljóst að starfsfólk leikskóla og grunnskóla skiptir miklu máli 

þegar kemur að daglegri umönnun barnanna. Það má því draga þá ályktun að starfsfólk 

þeirra stofnana sem börnin dvelja á þurfi oftar að hlúa að barni sem syrgir en áður. Þegar 

sú staða kemur upp að barn hefur lent í áfalli virðist því einnig vera mikilvægt að 

starfsfólk uppeldistofnana hafi þekkingu til að bregðast við ef börnin þurfa á aðstoð að 

halda.  

Áföll eru mismunandi og sum hafa langan aðdraganda á meðan önnur virðast 

koma eins og þruma úr heiðskíru lofti. Engin fjölskylda kemst alfarið hjá því að lenda í 

áföllum einhvern tímann á lífsleiðinni. Svo virðist sem helstu áföll sem fjölskyldur ganga 

í gegnum í dag eru skilnaðir og dauðsföll ættingja og vina. En hver sem áföllin kunna að 

vera er talið að þau hafi mikil áhrif á líf fjölskyldunnar til frambúðar og að þau móti 

einstaklingana sem í þeim lenda.24   

3.3 Samantekt 

Eins og hér hefur komið fram hafa fjölskyldur tekið miklum breytingum á síðustu 

áratugum hér á landi. Stórfjölskyldan, eins og við þekktum hana, virðist vera að líða 

undir lok og kjarnafjölskylda er komin í staðinn. Nýjasta fjölskylduformið eru svo 

einstæðir feður eða einstæðar mæður. Mæður eru farnar að vinna meira úti en áður 

tíðkaðist og vistunartími barna telst hafa lengst svo um munar. Þessi þróun hefur gert það 

að verkum að skólinn, sem og dagmæður og leikskólar, virðast taka meiri þátt í uppeldi 

barnanna. Þegar erfiðleikar koma upp í lífi barnanna virðist því vera mikilvægt að þeir 

sem sinna þeim í þessum stofnunum hafi þekkingu til þess að aðstoða börnin við að vinna 

úr erfiðleikunum. 

                                                 
23 Lög um grunnskóla nr.66/1995 
24 Sr. Sigfús Baldvin Ingvason 2007 
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Eitt sem telst þó hafa haldist svo til óbreytt í gegnum árin eru þau áföll sem 

fjölskyldur verða fyrir sum væg en önnur meiri. Hér á eftir verður fjallað um tvenns 

konar áföll sem Sr. Sigfús Baldvin Ingvason telur vera algengustu áföllin í lífi fjölskyldna 

í landinu í dag en þau eru dauðsföll og skilnaðir.   
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4. Dauðsföll 

 

„Að tala við börn um dauðann er að tala við þau um lífið.“25 
 
Í þessum kafla verður fjallað um dauðsföll sem börn upplifa í nánasta umhverfi sínu. 

Fyrst verður fjallað um það hvernig best er að fræða börnin um dauðann í skólanum. Því 

næst verður farið yfir sorgarferli barna við dauðsfall náins ættingja eða vinar. Síðast 

verður fjallað um mismunandi viðbrögð barna eftir því hvern barnið missir úr nánasta 

umhverfi sínu þá sérstaklega með foreldra og systkini í huga. 

4.1 Að fræða börn um dauðann 

Í samfélagi okkar virðist flestum íslenskum börnum vera haldið í öruggri fjarlægð frá 

dauðanum. Í eina tíð fylgdust börn með gangi lífsins frá vöggu til grafar og líf og dauði 

tvinnuðust saman og börnin voru vitni að og þátttakendur í því ferli. Í dag má álykta að 

þetta sé liðin tíð þar sem konur eignast í flestum tilfellum börn sín á fæðingardeildum og 

fólk deyr oft á sjúkrahúsum eða á dvalarheimilum en ekki heima fyrir og þá er börnum 

gjarnan haldið fjarri. Í nútímasamfélagi er hægt að komast á fullorðinsár án þess að hafa 

komist í návígi við dauðann.26 Í kjölfarið virðast börn upplifa dauðann sem eitthvað 

hræðilegt og geta orðið mjög hrædd við að deyja sjálf og fara jafnvel að óttast um þá sem 

standa þeim næstir. Til þess að reyna að koma í veg fyrir þessa hræðslu mætti auka 

umtalið um dauðann og gera börnunum grein fyrir því að hann er eins eðlilegur eins og 

að fæðast eða með öðrum orðum „gangur lífsins“ . Það þarf ekki að leita lengra en í 

gömul ævintýri og þjóðsögur þar sem dauðinn og lífið tókust á og í Biblíusögurnar til að 

nálgast frásagnir af dauðanum.27 Telja má því að full ástæða sé til að hvetja uppalendur, 

bæði foreldra, kennara og aðra, að velja börnum lesefni þar sem dauðinn og sorgin koma 

við sögu.28 Með því að kynnast slíku efni gefst börnum tækifæri til að lifa sig inn í þannig 

aðstæður en slík innlifun þroskar tilfinningalíf barnanna.29  

                                                 
25 Sigurður Pálsson 1998:81 
26 Sigurður Pálsson 1998:11 
27 Sigurður Pálsson 1998:11 
28 Sr. Sigfús Baldvin Ingvason 2007 
29 Sigurður Pálsson 1998:11–12 
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Þó að hin eðlilega návist dauðans virðist horfin af vettvangi flestra barna hafa þau 

dauðann fyrir augum í daglegu lífi. Dauðinn birtist börnum í nútímaþjóðfélagi aðallega í 

sjónvarpi og tölvuleikjum. Hasar- og ofbeldismyndir virðast vera vinsælar hjá yngri 

kynslóðinni þar sem menn eru drepnir með köldu blóði og þessir sömu menn eru 

upprisnir í annarri kvikmynd daginn eftir. Sama má segja um tölvuleiki sem margir eru 

með sama þema þar sem sá fær hæstu stigin sem nær að drepa sem flesta á sem 

hrottalegastan hátt. Enginn veit fyrir víst hvaða áhrif þessi kynni af dauðanum hafa á börn 

og unglinga en bent hefur verið á það að einstaklingar geti orðið ónæmir fyrir allri 

þjáningu og ofbeldi.30 Til þess að gera börn meðvitaðri um það hvað dauðinn er í raun og 

veru mætti auka fræðslu strax frá upphafi skólaskyldu en þannig mætti hugsanlega koma 

í veg fyrir ranghugmyndir um dauðann á uppvaxtarárunum. 

Þegar reynt er að færa fræðsluna inn í skólastarfið mætti fara þá leið að hafa opnar 

umræður um sorg í kennslunni. Inni í þeirri umræðu er hægt að tala um missi, dauðann, 

sorg og söknuð. Það er þýðingarmikið að nemendur skilji að mikilvægt er að geta leitað 

til annarra í sorgaraðstæðum. Nemendur verða að vita að það er erfitt að fara í gegnum 

sorgina án þess að geta rætt við félagana, fjölskylduna eða fagfólk eins og presta og 

sálfræðinga þegar það á við.31 Það skiptir því miklu máli að skilaboðin sem nemendur fá 

frá kennaranum séu þannig að þeir verði sjálfir tilbúnir að aðstoða bekkjarfélaga sem 

syrgir þegar hann þarf á þeim að halda.32 

Álitið er að mikilvægt sé að ræða um dauðann sem endanlegan og hvorki að draga 

úr né ýkja umræðuna. Til þess að börnin átti sig á því hvað það er að deyja verður að 

útskýra það vel að þegar manneskja eða gæludýr deyr hættir líkaminn að finna nokkuð til, 

anda og ganga og það verður að vera alveg ljóst að dauðinn er ekki á neinn hátt líkur því 

að sofa.33 

4.2 Sorgarferli barna við andlát 

Sorgarferli barna við missi ástvinar er talið mjög misjafnt. Það virðist fara að miklu leyti 

eftir aldri, skapgerð, þroska og fyrri reynslu barnsins af dauðanum. En það fer líka mikið 

                                                 
30 Sigurður Pálsson 1998:12 
31 Sr. Sigfús Baldvin Ingvason 2007 
32 Gunnar Finnbogason 1998:34 
33 Kroen, William C. 1996:15 
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eftir tengslum barnsins við þann látna og því hvort dauðann hefur óvænt borið að eða 

hvort aðdragandinn hefur verið langur.34 Fullorðið fólk þarf að vera varkárt í orðum 

sínum þegar kemur að dauðsfalli sem snertir börnin. Hann afi, sem barninu þótti svo vænt 

um, er kominn til guðs og fylgist með barninu. Þessi skýring virkar sakleysisleg en ef 

barnið gerir eitthvað af sér og getur það orðið hrætt við þennan afa sem allt sér. Og einnig 

þegar við biðjum englana að koma og passa barnið sem þekkir ekki þessa ókunnugu 

engla sem geta þá hrætt það. Varlega þarf að fara með svona skýringar því að þær gætu 

snúist í andhverfu þess sem ætlast var til í upphafi.35  

Fyrstu viðbrögð barna við missi geta verið margvísleg og mikilvægt er að vera við 

öllu búinn. Sum börn sýna engar tilfinningar á meðan önnur verða örvæntingarfull. En 

enginn ætti að segja syrgjandi barni að herða sig upp og hætta að gráta.36 Tárin eru 

græðandi og börnunum líður betur eftir á. Algengustu viðbrögð barna við missi ástvina 

eru til dæmis talin vera; ótti við að vera skilin eftir, myrkfælni, söknuður, sektarkennd, 

námsörðugleikar, reiði og ýmis líkamleg einkenni.37 En þessi missisviðbrögð geta komið 

fram við aðrar aðstæður, eins og áður hefur komið fram, eins og við skilnað foreldra, 

fæðingu systkina, sem afleiðing ofbeldis eða vegna alvarlegra veikinda einhvers í 

fjölskyldunni auk margra annarra aðstæðna. 

Þegar barn syrgir verða aðstandendur að vara sig á að gera lítið úr sorg barnsins. 

Það að bera harm sinn í hljóði er ekki dygð þó því virðist hafa verið haldið fram af eldri 

kynslóð hér á Íslandi. Börn áttu að „standa sig“  en í dag hefur komið í ljós hve dýrkeypt 

þessi stefna var. Það er mikilvægt að hlusta á börnin og að vinna trúnað þeirra. Í dag 

virðist umræða um sorgina hafa aukist en úrvinnsla á henni í fjölskyldum virðist ekki 

hafa breyst. Því er talið að afskiptaleysi gagnvart börnum, líðan þeirra og tilfinningum 

geti stafað af því að fullorðnir hafa ekki tíma til að sinna sorg barnanna.38   

4.2.1 Foreldramissir 

Foreldrar og aðrir aðstandendur verða að vera viðbúnir því að börn geta orðið mjög 

hrædd við dauðsfall. Heimur barnsins virðist allt í einu ekki vera eins öruggur staður og 

                                                 
34 Sigurður Pálsson 1998:16 
35 Sr. Bragi Skúlason 1994:7 
36 Sigurður Pálsson 1998:17 
37 Sr. Bragi Skúlason 1994:7–8 
38 Sr. Bragi Skúlason 2001:90–91 
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hann var. Þegar barn missir annað foreldri sitt er mjög eðlilegt að það verði hrætt um að 

missa hitt líka.39 Í þeim tilfellum duga engar röksemdarfærslur til að bæla þá hugmynd 

niður. Til að styrkja barnið og veita því öryggi á ný þarf mikla ást og langar fortölur. Sum 

börn bregðast þannig við að taka ekki augun af því foreldri sem eftir lifir af ótta við að 

það hverfi líka. Önnur börn slíta sig frá foreldrinu sem eftir lifir og vilja sýna sjálfstæði 

sitt. Barn sem bregst þannig við er að öllum líkindum að undirbúa sig í undirvitundinni að 

missa hitt foreldrið líka.40 

Kvíði er eðlilegur þegar barn missir foreldri og barnið finnur að öryggi þess er 

ógnað.41 Söknuður, sem barnið finnur, tengist daglegum samvistum, faðmlögum og 

öryggi sem barnið fann hjá hinum látna. Ýmis atvik eða atburðir verða börnum sem misst 

hafa því oft erfið eins og til dæmis upplifun þeirra af því að sjá önnur börn sem gleðjast 

með foreldrum sínum.42 Þegar sorg steðjar að er mikilvægt að kennarinn fái vitneskju um 

líðan barnsins svo að hann, sem og annað starfsfólk skólans, geti gefið sig að barninu 

með sérstökum hætti.43   

4.2.2 Systkinamissir 

Börn eiga framtíðina fyrir sér og foreldrar sem og aðrir bera miklar vonir og væntingar til 

framtíðar þeirra. Djúp sorg og mikill sársauki fylgja því ætíð dauða barns. Mikilvægt er 

að huga að þeim börnum sem missa systkini því í þeim tilfellum eru þau sem eftir lifa 

harkalega minnt á að þau sjálf geti einnig dáið.44 Barnið getur hafa misst, ekki bara 

systkini heldur einnig vin, leikfélaga og keppinaut. Minningar þessara barna geyma því 

ekki aðeins gleðilegar samverustundir heldur einnig minningar um samkeppni, rifrildi og 

jafnvel áflog. Þessar minningar geta aukið á sektarkennd og sjálfsásakanir barnsins sem 

lifir.45 Það er því álitið mjög mikilvægt að þeir sem annast eftirlifandi systkini séu 

vakandi fyrir líðan þeirra og að þeir reyni að fá þau til að tjá sig eins mikið og mögulegt 

er um tilfinningar þeirra. 

                                                 
39 Markham, Úrsúla 1997:67–68 
40 Markham, Úrsúla 1997:68 
41 Sigurður Pálsson 1998:27 
42 Sigurður Pálsson 1998:30 
43 Sigurður Pálsson 1998:29 
44 Sigurður Pálsson 1998:40 
45 Sigurður Pálsson 1998:40 
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Oft verða foreldrar svo alteknir af sorg að þeir hafa ekki þrek til að sinna 

eftirlifandi börnum og sorg þeirra sem skyldi fyrst um sinn. Börn reyna í sumum tilfellum 

að bæta líðan foreldra sinna með því að líkja eftir því barni sem lést. Í þeim tilfellum er 

mikilvægt að aðstandendur reyni eins vel og unnt er að styrkja ekki þá hegðun því hún 

getur skaðað sjálfsmynd barnsins. Einnig er talið mikilvægt að bera börnin aldrei saman 

og að gera börnunum  grein fyrir því að foreldrar og aðrir aðstandendur meta þau eins og 

þau eru en ekki vegna þess hve þau líkist látna barninu. 46  

4.3 Samantekt 

Eins og komið hefur fram hér á undan er það nokkuð algengt í dag að börnum sé haldið 

frá dauðanum. En dauðinn er óumflýjanlegur og því er það vilji margra presta og 

sálfræðinga sem fjalla um þessi mál að börnin séu frædd um dauðann og þeim kennt að 

hræðast hann ekki. Þegar barnið upplifir missi gengur það í gegnum ákveðið sorgarferli 

og þá þarf að gefa því svigrúm til að syrgja. Barn á skólaaldri getur átt erfitt í skólanum 

þegar það syrgir og því eru viðbrögð kennara og annarra starfsmanna skólanna talin mjög 

mikilvæg í sorgarferli barnsins. 

Börn bregðast við á ólíkan hátt eftir því hver það er sem fellur frá. Barn sem 

missir foreldri getur orðið hrætt við að missa hitt foreldrið og barn sem missir systkin 

getur fyllst samviskubiti yfir einhverju sem gerðist á meðan hitt systkinið lifði. Í hvoru 

tilfelli fyrir sig verður að leita bestu leiða til að aðstoða börnin í sorginni. 

Börn upplifa sorgina ekki eingöngu við dauðsföll nákominna, margar aðrar 

ástæður í lífi þeirra s.s. skilnaður foreldra geta valdið þeim sorg og vanlíðan. Hér verður 

umfjölluninni haldið áfram í tengslum við það. 

 

                                                 
46 Sigurður Pálsson 1998:41 
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5. Skilnaður  

Í þessum kafla verður fyrst fjallað um skilnaði foreldra sem telst vera eitt af algengustu 

áföllunum sem fjölskyldur verða fyrir í dag. Því næst verður fjallað um réttindi barna við 

skilnað foreldra þeirra og áhrifin sem skilnaðir hafa á börnin. Í lokin verður fjallað um 

sorgarferlið sem börn fara í gegnum og viðbrögð þeirra þegar skilnaður á sér stað. 

5.1  Um skilnaði  

Síðustu áratugi hefur orðið gífurleg fjölgun á hjónaskilnuðum hérlendis en það má sjá á 

meðfylgjandi mynd með upplýsingum frá Hagstofu Íslands.47  

Mynd 2. 

�

�

                                                 
47 Hagstofa Íslands 2006 
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Eins og sjá má á myndinni hér fyrir ofan jókst tíðni skilnaða frá 4,4 af hverjum 1000 

hjónum á árunum 1951 til 1955 í 10,5 af hverjum 1000 hjónum árin 1981-1985 og síðan í 

11 af hverjum 1000 hjónum árin 2001 til 2005. Aftur á móti er rétt að geta þess að 

hjónavígslum fjölgaði jafnt og þétt á þessum árum en þær voru að meðaltali 1253 á 

árunum 1951 til 1955, 1344 á árunum 1981 til 1985 og 1558 á árunum 2001 til 2005.48 

Ekki liggja fyrir nýrri tölur en til ársins 2005.   

Talið er að sú fjölgun skilnaða sem átt hefur sér stað í þjóðfélaginu tengist þróun 

samfélagsins. Einkum hefur verið bent á breytta atvinnuhætti sem hafa orðið til þess að 

fjölskyldan er ekki sama framleiðslueining og hún var áður til sveita þar sem aðalatriðið 

var að eiga í sig og á. Fjölskyldan hefur orðið meiri neyslueining auk þess að hlutverk 

hennar við gæslu og uppfræðslu hefur minnkað með tilkomu leikskóla og grunnskóla.49 

Sumir vilja meina að þar sem fjölskyldan hefur færri hlutverk í dag en áður sé auðveldara 

að leysa hana upp. Í dag virðast hjón líka eignast færri börn og mikill barnafjöldi er því 

ekki sama hindrun fyrir skilnaði. Auk alls þessa er auðveldara að skilja því nú njóta 

einstæðir foreldrar meiri stuðnings frá samfélaginu en áður.50 Konur virðast einnig vera 

orðnar miklu sjálfstæðari, til dæmis þegar tillit er tekið til menntunar, atvinnu og fjárhags, 

og því má álykta að þær geti frekar farið úr samböndum í dag en áður. Sjálfstæði kvenna í 

hjúskaparmálum má rekja til upphafs valdabaráttu kynjanna um árið 1970 þar sem konur 

sóttu rétt sinn stíft bæði utan heimilis og innan.51  

Með aukinni velmegun virðist fólk gera auknar kröfur til þess að njóta lífsins og 

samfara því gera einstaklingar meiri kröfur um fullnægingu eigin þarfa í hjónabandinu.52 

Það vilja allir njóta lífsins til fullnustu og stundum verður það til þess að fjölskyldulífið 

situr á hakanum. Það reynist mörgum erfitt að snúa blaðinu við þegar bilið á milli 

einstaklingsins og fjölskyldunnar er orðið of mikið. Fjölskylduformin hafa orðið 

fjölbreytileg og það má til dæmis sjá í dag stjúpfjölskyldur og einstaklinga í svokallaðri 

fjarbúð sem ekki þekktist áður þar sem einstæðingar með börn hafa stofnað samband án 

þess að búa saman. 

                                                 
48 Hagstofa Íslands 2006 
49 Benedikt Jóhannsson 2004:18 
50 Benedikt Jóhannsson 2004:19 
51 Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir 2000:21  
52 Benedikt Jóhannsson 2004:19 
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Áður fyrr var nokkur skömm að því að skilja en í dag þykir það nokkuð eðlilegt.53 

Að sama skapi eru giftingar ekki eins sjálfsagðar og þær voru og sífellt fleiri eru í 

óstaðfestri sambúð.54 Oftast er það annar aðilinn sem fer fram á skilnað og því má draga 

þá ályktun að hann sé betur undir skilnaðinn búinn en hinn aðilinn. Það gæti stafað af því 

að sá sem tók ákvörðunina hafi verið búinn að skipuleggja lífið eftir skilnaðinn og því 

sáttari að ganga úr hjónabandinu. Þegar hjón hafa ákveðið að skilja virðist gangur mála 

oftast vera þannig að annar aðilinn flytur út, í flestum tilfellum maðurinn þegar um 

barnafjölskyldur er að ræða, og hinn aðilinn situr eftir. En þegar skilnaður hefur gengið í 

gegn getur það tekið báða einstaklinga langan tíma að skipuleggja líf sitt og að aðlaga sig 

nýjum og breyttum aðstæðum. Að sjálfsögðu veldur skilnaður alltaf vonbrigðum og missi 

sem skapa þá sorg hjá þeim sem eiga í hlut.55 Börnin eiga þá oftast í einni svipan tvö 

heimili og skiptast þá á, í flestum tilfellum, að vera hjá foreldrum sínum eftir 

samkomulagi foreldranna.  

5.2 Réttindi barna við skilnað  

Þegar foreldrar standa í skilnaði er mikilvægt að gleyma ekki þeim réttindum sem börnin 

hafa. Í 9. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna segir: 

Aðildarríki skulu tryggja að barn sé ekki skilið frá foreldrum sínum gegn vilja 
þeirra, nema þegar lögbær stjórnvöld ákveða samkvæmt viðeigandi lögum og 
reglum um málsmeðferð að aðskilnaður sé nauðsynlegur með tilliti til hagsmuna 
barnsins enda sé sú ákvörðun háð endurskoðun dómstóla. Slík ákvörðun kann að 
vera nauðsynleg í ákveðnum tilvikum, svo sem ef barn sætir misnotkun eða er 
vanrækt af foreldrum sínum, eða þegar foreldrar búa ekki saman og ákveða verður 
hver skuli vera dvalarstaður þess.56 

 
Í 34. grein barnalaga segir meðal annars að þegar foreldra greinir á um forsjá 

barns skeri dómsstóll úr ágreiningsmálinu. Þar segir ennfremur: 

Veita skal barni, sem náð hefur 12 ára aldri, kost á að tjá sig um forsjármál nema 
telja megi að slíkt geti haft skaðvænleg áhrif á barnið eða sé þýðingarlaust fyrir 
úrslit málsins. Rétt er einnig að ræða við yngra barn eftir því sem á stendur miðað 
við aldur þess og þroska. Dómstóll eða dómsmálaráðuneyti getur falið sérfróðum 
manni eða mönnum að kynna sér viðhorf barnsins og gefa skýrslu um það. 57   

 

                                                 
53 Sr. Sigfús Baldvin Ingvason 2007 
54 Benedikt Jóhannsson 2004:20 
55 Sr. Sigfús Baldvin Ingvason 2007 
56 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 1992 
57 Barnalög nr.20/1992 
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Þegar þetta er skoðað virðist koma skýrt fram að eldri börn geta haft nokkuð um 

það að segja þegar kemur að vali á búsetu hjá öðru foreldri eftir skilnað. Ef ekkert er 

því til fyrirstöðu að barnið búi hjá því foreldri sem það kýs að búa hjá, þá er átt við 

eitthvað sem getur haft slæm áhrif á hagsmuni barnsins, þá ber foreldrum að hlusta á 

rödd barnsins. Þuríður Árnadóttir segir í riti Barnaheilla að börn hafa rétt á að tjá sig í 

málum sem þau varða með tilliti til aldurs og þroska en það sem er barninu fyrir bestu 

skuli ávallt hafa forgang.58 

5.3 Áhrif skilnaða á börn  

Það vill því miður oft verða þannig að börnin jafna sig síðust eftir skilnað og oftar en ekki 

er ástæðan sú að þau fá síðust að vita að skilnaður sé í aðsigi og hafa því ekki verið 

jafnvel undirbúin eins og þeir fullorðnu. Foreldrar hugsa að með því að veita börnunum 

eins litlar upplýsingar og kostur er hlífi þeir þeim við óþarfa áhyggjur sem skilnaðinum 

fylgja.59  

Áhrif skilnaða á börn hafa lítið verið rannsökuð hér á landi en nokkuð erlendis. 

Skilnaður er mikið álag fyrir börn en flest ná þau að aðlaga sig breyttum aðstæðum á einu 

til þremur árum. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að skilnaðarbörn eiga hlutfallslega í meiri 

vanda en önnur börn og eru það niðurstöður sem virðast samræmast íslenskum 

rannsóknum. Skilnaðarbörn virðast vera reiðigjarnari, verr aðlöguð, sýna oftar 

andfélagslega hegðun, standa sig lakar í námi, hafa minna sjálfsálit og eiga í meiri vanda 

í samskiptum við foreldra sína.60 Í rannsókn Álfgeirs Loga Kristjánssonar, aðjúnkts við 

Háskólann í Reykjavík, um áhrif skilnaða á börn kemur fram að aukin áhætta virðist vera 

á áfengisvandamálum og vímuefnaneyslu hjá skilnaðarbörnum auk þess sem hætta eykst 

á að þeim gangi verr í námi.61  

Í alíslenskri könnun, Börnin í Borginni sem Guðný B. Tryggvadóttir og Guðbjörg 

A. Jónsdóttir gerðu árið 2004 um líðan barna í grunnskólum Reykjavíkur, árangur í námi, 

samskipti við félaga, stríðni og fleira, kom fram að börn sem búa hjá báðum lífforeldrum 

sínum koma best út. Börn sem búa hjá móður sinni koma svipað út varðandi líðan og þau 

                                                 
58 Þuríður Árnadóttir 1992:17 
59 Sr. Bragi Skúlason 1994:10–11 
60 Benedikt Jóhannsson 2004:50–51 
61 Álfgeir Logi Kristjánsson 2007 
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sem búa hjá báðum lífforeldrum en þau standa sig ekki eins vel í námi og í samskiptum 

við félaga.62  

Hlutfallslega er oftar leitað eftir sálfræðilegri aðstoð fyrir skilnaðarbörn en önnur 

börn bæði hérlendis og erlendis.63 Undanfarin ár hafa skilnaðarbörn verið um 80% þeirra 

sem Barnaverndarstofa aðstoðar og frá 2000 til 2003 höfðu 78% þeirra unglinga sem 

leituðu til meðferðarheimilisins Stuðla upplifað skilnað foreldra sinna.64 Benedikt 

Jóhannsson vitnar í erlendar rannsóknir þegar hann telur að eftirfarandi þættir ráði 

úrslitum á langtímaáhrif skilnaða á börn: 

• Árekstrar foreldra. 

• Tengsl barnanna við foreldra. 

• Aðlögun forsjárforeldris. 

• Fjárhagur foreldra. 

• Álag í lífi barnanna.65 

5.4 Viðbrögð og sorgarferli barna við skilnað 

Skilnaður foreldra er oftast áfall fyrir börn og setur þau úr jafnvægi tilfinningalega. Hins 

vegar getur skilnaður verið léttir ef ástandið hefur lengi verið mjög slæmt til dæmis þegar 

ofbeldi hefur átt sér stað.66 Áhrif skilnaða á börn virðast tengjast aldri þeirra og skilningi 

en þær breytingar sem eiga sér stað við skilnað eru venjulega mjög róttækar fyrir börn á 

öllum aldri. Rannsóknir sýna að börn ganga í gegnum ákveðinn missi við skilnað og 

viðbrögð þeirra geta verið eftirfarandi: 

• áfall 
• afneitun 
• þunglyndi 
• reiði 
• ótti 
• sektarkennd 
• minna sjálfstraust 
• grunur um að eiga sök á skilnaðinum 
• afturför í þroska 

                                                 
62 Benedikt Jóhannsson 2004:52 
63 Benedikt Jóhannsson 2004:53 
64 Benedikt Jóhannsson 2004:53 
65 Benedikt Jóhannsson 2004:54 
66 Benedikt Jóhannsson 2004:32 
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• óttast að vera yfirgefin 
• svefntruflanir 
• flýja inn í ímyndaðan heim 
• einangrun 
• léttir.67 

En þessi viðbrögð virðast vera mjög í líkingu við þrep Gunnars Finnbogasonar sem kynnt 

voru í kafla 2.2 hér á undan þar sem börnin eru í jafnvægi áður en skilnaðurinn á sér stað, 

ganga svo í gegnum erfitt tímabil og vinna svo úr sorginni til þess að reyna að lifa við 

missinn og ná jafnvægi á ný. 

Yngstu börnin á aldrinum 0 til 2ja ára virðast ekki hafa þroska til að gera sér grein 

fyrir skilnaðinum en líðan þeirra endurspeglast þó oft af líðan foreldranna. Vansæld og 

depurð hjá þessum börnum kemur meðal annars fram sem tíður grátur, svefntruflanir og 

lystarleysi.68 Það virðist vera hægt að auðvelda þeim að ganga í gegnum þetta ferli með 

því að reyna að raska daglegum högum þeirra sem minnst þegar skilnaðurinn gengur í 

gegn. 

Börn í leikskóla frá 2ja ára til 5 ára upplifa skilnaðinn á annan hátt en þau yngstu. 

Þau geta orðið kvíðin og vansæl.69 Álitið er að þau fylgi að miklu leyti viðbrögðunum 

sem talin eru upp hér að ofan og því verður að hlúa vel að þeim. Það þarf að útskýra vel 

fyrir þeim hvaða breytingar verða á högum þeirra og fjölskyldunnar við skilnaðinn og að 

skilnaðurinn er ekki þeim að kenna. Þau þurfa líka mikla umhyggju og líkamlega 

snertingu frá foreldrum sínum til þess að öðlast fullvissu um að foreldrarnir muni halda 

áfram að annast þau og elska.70 

Börn á aldrinum 6 til 8 ára virðast hafa raunsærri og óhlutbundnari hugsun en 

yngri börn. Þau gera sér betur grein fyrir fortíð, nútíð og framtíð og hafa mótað sér 

ákveðna mynd af fjölskyldu sinni sem er þeim mikilvæg. Skilnaður foreldra virðist vera 

erfiðastur fyrir börn á þessum aldri. Þau þurfa að gráta mikið og verða oft mjög reið við 

annað foreldrið, helst það sem þau búa hjá eftir skilnaðinn. Því hefur verið haldið fram að 

þau eigi það einnig til að reyna að fá foreldrana til að sættast og hætta við skilnaðinn og 

geta fyllst sektarkennd ef það tekst ekki. Í skólanum geta komið upp hegðunarvandamál 
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einkum hjá drengjum og má rekja það til þess að flest börn búa eftir skilnað hjá móður og 

þá hafa drengir misst foreldrið af þeirra eigin kyni sem sína daglegu fyrirmynd.71 

Yfirleitt er talið að börn á aldrinum 9 til 12 ára hafi þann þroska sem þarf til að sjá 

að þau fá engu ráðið um skilnaðinn. Þau virðast líka hafa þroska til að mynda sér sjálf 

skoðanir á ástæðum skilnaðarins og geta þar af leiðandi orðið mjög reið foreldrinu sem 

átti frumkvæði að skilnaðinum. Álitið er að þau búi yfir mikilli réttlætiskennd og eigi það 

til að taka afstöðu með öðru foreldrinu og geta því dregist inn í deilur og ásakanir 

foreldranna. Til dæmis er ekki óalgengt að stúlkur á þessum aldri taki að sér of mikla 

ábyrgð eins og á systkinum, heimili eða jafnvel foreldrum sínum. Börnin geta fjarlægst 

foreldrana og sumir fara að leita að fyrirmyndum annars staðar eins og hjá kennurum eða 

íþróttaþjálfurum.72 Rannsóknir hafa sýnt að hjá um það bil helmingi barna á aldrinum 9 

til 12 ára dalar frammistaða þeirra í skólanum þegar skilnaðarferli foreldranna er í 

gangi.73 Það er því talið mjög mikilvægt að foreldrar leyfi börnum að ræða skilnaðinn og 

taka afstöðu til hans. 

Unglingsárin teljast oft vera erfiður tími þegar börn eru að finna hver þau í raun 

og veru eru. Skilnaður getur því auðveldlega aukið á ójafnvægi og tilfinningarót 

unglingsáranna og þá einkum á gelgjuskeiðinu.74 Þessi aldur virðist oft fara mjög illa út 

úr skilnuðum því unglingar geta átt það til að leita á rangar slóðir eftir klappi á bakið og 

geta þá lent í slæmum félagsskap þar sem þau leiðast jafnvel í óreglu, drykkju og 

fíkniefnaneyslu. Sumir unglingar upplifa einbeitingarskort, svefntruflanir og kvarta yfir 

líkamlegri vanlíðan og það sem alvarlegast er hættir sumum til að vera með 

sjálfsvígshugsanir.75 Þá er talið að unglingar sem komnir eru í framhaldsskóla standi 

skilnað oft vel af sér. Þeir virðast vera sjálfstæðari og hafa oft góð tengsl fyrir utan 

fjölskylduna sem hjálpar þeim að komast í gegnum ferlið. Sumir taka jafnvel mikinn 

þroskakipp við skilnað og setja meiri kraft í að undirbúa sjálfa sig undir lífið.  

Það besta sem foreldrar geta gert þegar skilnaður er í uppsiglingu er að undirbúa 

börn sín vel svo að ekkert komi þeim á óvart og að leyfa þeim að segja sínar skoðanir á 
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skilnaðinum og hvetja þau til að tjá þær tilfinningar sem þau upplifa í kjölfarið.76 Þetta á 

við um börn á öllum aldri.  

5.5 Samantekt 

Eins og kemur fram hér að ofan hefur skilnuðum fjölgað jafnt og þétt á síðustu áratugum. 

En þrátt fyrir það hefur samfélag okkar aðlagast skilnuðum á þessum árum og hefur 

sennilega aldrei verið eins einfalt að ganga út úr hjónabandi eins og í dag. Þó að ferlið sé 

flókið eru fagmenn í flestum bæjarfélögum sem taka að sér að ráðleggja þeim sem standa 

í skilnaði og vilja leita sér faglegrar aðstoðar. Það virðist ekki vera eins erfitt að lifa 

einstæður í samfélaginu í dag eins og var hér áður fyrr og þeir sem skilja eru samþykktir í 

samfélaginu en það samþykki var erfiðara að fá í gamla daga.   

Það eru ekki allir sem hugsa út í sorgina sem börnin upplifa þegar foreldrar þeirra 

skilja því þrátt fyrir að ytri aðstæður séu auðveldari viðfangs í dag má ekki gleyma því 

tilfinningaróti sem skilnaður getur haft í för með sér hjá þeim sem hlut eiga að máli. Við 

þessar aðstæður ganga börnin í gegnum flókið sorgarferli sem aðstandendur þeirra verða 

að reyna að taka tillit til. Þau hafa ákveðinn rétt til að láta skoðanir sínar í ljós og 

foreldrum ber skylda til að taka ákvarðanir, sem þeim er fyrir bestu, ef þau geta ekki tekið 

ákvarðanir sjálf. Eins og kom fram hér á undan geta börn, sem fá ekki æskilega aðstoð í 

sorg þeirra, lent í því að leiðast á ranga braut sem getur orðið til þess að hegðun þeirra 

breytist eða að þau fari út í neyslu áfengis eða fíkniefna. Þessi börn geta þurft á 

sérfræðiaðstoð að halda seinna meir. Hér hefur einnig komið fram að aldur og þroski 

barnsins skiptir miklu máli og eru áhrifin oft bundin því sem og samskiptum foreldranna 

sem eru að skilja. 

Með þetta að leiðarljósi mun umfjöllunin hér á eftir tengjast því hvað skólinn 

getur gert til að auðvelda börnunum að takast á við sorgina sem fylgir áföllum í lífi 

þeirra. 
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6. Hvað er til ráða? 

Hér á eftir verður fjallað um það hvað skólinn þ.e. skólastjórnendur, kennarar og annað 

starfsfólk skólans geta gert þegar nemendur syrgja. Í upphafi verður fjallað um það hver 

fyrstu viðbrögðin ættu að vera og hverjir koma að þeirri vinnu. Því næst verða 

niðurstöður dregnar saman sem henta kennurum þar sem rætt verður um góðar leiðir fyrir 

þá til þess að bregðast við sorgaráföllum í lífi nemenda. Í lokin verða kynntar niðurstöður 

úr skólaheimsóknum í Reykjanesbæ þar sem viðbrögð skólanna í áfallahjálp nemenda 

voru athuguð sérstaklega með þau áföll sem hafa verið umfjöllunarefni þessarar ritgerðar 

í huga. 

6.1 Hvað getur skólinn gert? 

Þegar sorgaráföll koma upp hjá nemendum er mjög mikilvægt að skólinn bregðist við og 

þá sérstaklega ef forráðamenn hafa samband og lýsa áhyggjum sínum vegna barnsins. 

Gott gæti verið að ræða við þá um hvað hugsanlega sé hægt að gera í stöðunni sem upp er 

komin. Áður en ráðist er í einhverjar aðgerðir, sem báðir aðilar hafa komið sér saman um, 

verður að huga að því að starfsfólk skólans er bundið þagnarskyldu og fullvissa þarf 

foreldra um að trúnaði sé heitið. Gott er ef forráðamenn sem og starfsfólk skólans hafi 

greiðan aðgang að fagfólki sem veitir þeim handleiðslu svo sem aðgang að prestum, 

læknum, sálfræðingum og öðrum sem eiga við í hvert skipti. Æskilegt er að skólarnir hafi 

einnig greiðan aðgang að fræðsluefni bæði fyrir starfsfólk og nemendur. Þá getur skólinn 

jafnvel sett það inn í starf sitt að fræða nemendur um tilfinningar allt frá upphafi 

skólagöngu og leggja með því til dæmis áherslu á gleði og sorg.77 Samhliða umræðum 

um þessar tilfinningar væri þá hægt að nota ýmislegt í daglegu lífi nemenda s.s. 

gæludýramissi, gleðistundir í lífi þeirra og annað sem ber á góma. Þær umræður 

samræmast þá til dæmis lokamarkmiðum í lífsleikni, eins og þau eru sett fram í 

Aðalnámskrá grunnskóla, en þar segir meðal annars í þrepamarkmiðum við lok 4. bekkjar 

að nemandi eigi að geta greint og lýst ýmsum tilfinningum eins og gleði, sorg, hamingju 

og reiði og að hann sé fær um að túlka þær. Þar segir ennfremur að nemendur eiga að 

hafa þroskað með sér næmi á margbreytileika eigin tilfinninga og með því eru þeir 
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meðvitaðri um hvernig tilfinningar hafa áhrif á hegðun þeirra, hugsun og öll samskipti 

lifandi vera. Þá öðlast nemendur færni í tjáskiptum og eiga þar af leiðandi auðveldara 

með að fylgja tilfinningum sínum eftir en það er einnig hluti af markmiðum lífsleikni. Í 

námskránni segir ennfremur að nemendur eigi að rækta með sér samkennd og samhygð.78 

En nemendur eiga möguleika á að eflast í því ef umræðurnar eru settar fram á þann hátt 

að nemendur geti sett sig í spor annarra sem hafa lent í áfalli. 

Þegar nemendur verða fyrir því áfalli að einhver nákominn þeim deyr er 

mikilvægt að skólinn sé tilbúinn að bregðast við á réttan hátt. Það er alveg áreiðanlegt að 

allir grunnskólar landsins hafa lent í þeirri aðstöðu að hugga barn sem syrgir og munu 

halda áfram að gera það um ókomna tíð. Ef vel á að takast virðist skipta miklu máli að 

skólinn sé ávallt viðbúinn fyrir áfallið og að ákveðnar vinnuaðferðir séu skipulagðar, 

samræmdar og kynntar fyrir starfsfólki skólans um leið og þær hafa verið mótaðar.  

Þegar kemur að atburði eins og skilnaði foreldra gæti verið ágætt ef skólinn kæmi 

sér upp ákveðnum vinnuaðferðum sem eiga við á öllum aldursstigum. Þessar aðferðir 

gætu þá verið mismunandi eftir aldri nemenda en allar myndu vinna að því að auka 

skilning barna á flóknum tilfinningum fullorðins fólks. Það gæti búið nemendur undir 

fjölskyldulíf sem er eitt af markmiðum grunnskólalaganna.79 En ef þessi staða kemur upp 

hjá nemanda á alls ekki að þrýsta á það að nemandinn ræði um skilnaðinn við starfsfólk 

skólans sérstaklega ef hann hefur ekki þörf né áhuga á því.80 Í upphafi skólagöngu 

nemenda gæti skólinn sent foreldrum beiðni um það að ef skilnaður er í vændum sé best 

fyrir nemandann ef kennarinn er látinn vita strax í upphafi til að bregðast við á viðeigandi 

hátt.81 

Hafdís Kjartansdóttir er sálfræðingur sem starfar hjá Reykjanesbæ en hún fer í 

skóla í bæjarfélaginu til að aðstoða þar sem hennar er þörf. Hafdís segir að það sé 

mikilvægt að færa umræðu um dauðann inn í grunnskólakennsluna. Hún telur þó að það 

verði að undirbúa fjölskyldu nemenda áður en farið er af stað í fræðsluna. Þá væri best, 

að hennar mati, að byrja á að ræða um lífið og tilveruna, tilfinningar okkar og líðan og 

leita svo leiða til að hefja umræðu um dauðann og það að hann er eðlilegur hluti af lífinu. 
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Að hennar mati er fólk í dag allt of gjarnt að fela dauðann og reyna að tala eins lítið um 

hann og mögulegt er. Það getur orðið til þess að einstaklingar verði enn hræddari við 

dauðann.82 Eins og áður sagði er það álitið mikilvægt að ræða um dauðann sem 

endanlegan og hvorki að draga úr né ýkja umræðuna. Hafdís segir að það virðist vera 

auðveldast fyrir skólastjórann eða aðstoðarskólastjórann að stofna og vera höfuð 

svokallaðs áfallateymis. Teymið er þá í forsvari fyrir skólann allan og sér um að koma 

upplýsingum áfram ef eitthvað kemur uppá. Í teyminu geta til dæmis verið 

hjúkrunarfræðingur, námsráðgjafi og umsjónarkennari nemandans sem lendir í áfalli. Í 

teyminu er æskilegt að hafa nokkra aðila sem ekki starfa beint við skólann eins og 

sálfræðing, prest, lögreglu og sjúkrahúslækni. Teymið getur þá unnið saman að ákveðinni 

áfallaáætlun sem hægt er að grípa í hvenær sem þörf þykir. Þegar nemandi verður fyrir 

áfalli þá er auðvelt að kalla saman teymið og fylgja áætluninni sem áður var gerð.83 

6.2 Hvað getur kennarinn gert? 

Kennarinn virðist vera einn af lykilmönnum í lífi nemenda. Það er eins og Gunnar 

Finnbogason segir; kennarinn er mikilvægur vegna þess að hann: 

• þekkir hvera nemanda í bekknum og persónuleika hans. 

• þekkir andann í bekknum. 

• er sérfræðingur í því að miðla þekkingu til nemendanna. 

• ræður yfir kennslufræði og leiðum til tjáningar sem hægt er að nota í tengslum við 

dauðsfall og missi. 

• á traust nemandans og hann treystir á og þekkir kennarann.84 

Því hefur verið haldið fram að ef kennarinn aflar sér haldgóðrar þekkingar á sorgarferli 

barna getur hann sýnt nemendum betri skilning á viðbrögðum þeirra, verið til taks þegar 

einhver þarf á honum að halda og komið þeim í skilning um að hann sé tilbúinn að hlusta 

á það sem þau hafa að segja.85 

Séra Bragi Skúlason fór í heimsókn í nokkra skóla þegar hann var að vinna að bók 

sinni Sorg í ljósi lífs og dauða sem var gefin út árið 2001. Hann tók viðtöl við foreldra og 

                                                 
82 Hafdís Kjartansdóttir 2007 
83 Hafdís Kjartansdóttir 2007 
84 Gunnar Finnbogason 1998:27 
85 Gunnar Finnbogason 1998:27 



Háskólinn á Akureyri  Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir 

29 

kennara um sorg barna og möguleika á úrvinnslu sorgarinnar. Í þeim viðtölum kom fram 

að foreldrar eiga það gjarnan til að fela erfiðleika í fjölskyldunni fyrir kennaranum og því 

sé lítið sem ekkert unnið með sorgina í skólanum. Og ef kennarinn sér einkenni álags, 

hegðunarbreytingar eða árásargirni hjá nemandanum og vekur máls á því við foreldra 

gætu foreldrar jafnvel farið í vörn og haldið því fram að skólinn sé með afskiptasemi. 

Bragi segir ennfremur að skólinn sé vanbúinn að takast á við úrvinnslu á missi nemenda 

vegna skorts á úrræðum og telur hann það vera til dæmis vegna þess að í kennaranámi 

skortir umfjöllun þess efnis.86  

Þegar sú staða kemur upp í skólanum að foreldrar nemanda hafa ákveðið að skilja 

virðist skipta miklu máli að vera í góðu sambandi við foreldra, þ.e. ef þeir hafa áhuga á 

samvinnu við kennarann. Stundum kemur það því miður fyrir að kennari nemandans veit 

ekki af skilnaðinum fyrr en hinn síðarnefndi er farinn að sýna öðruvísi hegðun í skólanum 

en hann er vanur og kennarinn hefur samband heim og fær þá upplýsingar um skilnaðinn. 

En sem betur fer er kennarinn, í flestum tilfellum, látinn vita nógu snemma til þess að 

geta brugðist við. Þá hefur kennarinn fengið skilaboðin annað hvort frá foreldrum eða 

nemandanum sjálfum.87 Kennarar í dag eru, eins og áður sagði, oft mjög mikilvægar 

persónur í lífi nemenda og því er brýnt að þeir séu meðvitaðir um hvað nemandinn er að 

ganga í gegnum. Þegar barn hefur jafnvel misst traust sitt á foreldrum sínum í miðjum 

skilnaði skiptir máli að það geti leitað til kennarans sem getur þá sýnt því meiri athygli og 

umhyggju og rætt málin án þess að þurfa að taka afstöðu með öðru foreldrinu á kostnað 

hins.88  

Það er kannski ekki til nein ákveðin rétt leið til að takast á við skilnað foreldra 

nemenda en það mætti þó koma umræðunni um skilnaði inn í bekkjarkennslu því með 

aukinni fræðslu virðist vera hægt að draga úr hræðslu og fordómum. Æskilegt er að 

tengja skilnaði umræðu um fjölskyldumál og ræða þá meðal annars um það hvers vegna 

fólki þykir vænt um hvort annað og hvers vegna því hættir að þykja vænt um hvort 

annað.89 Þá tengist það þrepamarkmiðum úr lífsleiknihluta í Aðalnámskrá grunnskóla 

sem tekin voru fram hér á undan. 
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Það liggur eiginlega í hlutarins eðli að erfiðara virðist vera að bregðast við þegar 

dauðsföll koma skyndilega upp hjá nemanda en skilnaður. Eins og áður hefur komið fram 

gerir dauðinn stundum boð á undan sér en stundum ekki. Það liggur því einnig í augum 

uppi að nemandi sem misst hefur einhvern nákominn þarfnast yfirleitt sérstakrar athygli 

og umönnunar kennara sinna. Telja má að kennarar verði því að móta sér aðferðir sem 

henta þeim til að vekja umræðu um dauðann í skólastofunni. Það fer að sjálfsögðu eftir 

aldri og þroska nemenda hvaða aðferðir henta best en til dæmis er hægt að leita í ljóð, 

sögur og myndlist til að finna tilfinningum sínum farveg.90 Gott er, eins og áður var rætt 

um, að tengja þessar umræður daglegu lífi og vekja þá máls á tilfinningunum í opnum 

umræðutímum þar sem kennarinn leitast við að leiða umræðuna í réttan farveg. Til að 

mynda gætu umræður um missi gæludýra eða ástvina nemendanna sjálfra eða einhverra 

sem þeir þekkja verið áhrifaríkar til að opna umfjöllun um dauðann í fyrstu. Þá getur 

verið auðveldara að taka umræðuna upp á ný ef áfall verður og undirbúa þarf nemendur 

undir fréttir af samnemanda sem syrgir.91 Hafdís Kjartansdóttir vildi koma því á framfæri 

að það væri sniðugt að kenna nemendum að meta sínar eigin tilfinningar og nota til þess 

skala frá 0-10. Þá er hægt að setja það þannig fram að kennarinn talar um gleði og spyr 

svo nemendur að því hvar þau eru á skalanum 0-10 með tilliti til gleði þeirra þá stundina. 

Svo er hægt að vinna eins að öðrum tilfinningum eins og sorg og reiði.92 Hafdís sækir 

þetta dæmi til bókarinnar Bætt hugsun – betri líðan eftir Paul Stallard sem gefin var út 

árið 2006 sem er í þýðingu Hafdísar Kjartansdóttur og fleiri. 

Þegar nemandi hefur upplifað dauðsfall í fjölskyldu sinni skipta fyrstu viðbrögð 

kennarans mjög miklu máli og því er mjög mikilvægt að vera vel undirbúinn. Eitt sem 

talið er þurfa að undirbúa vel er það hvernig tekið er á móti nemandanum í fyrsta sinn 

eftir atburðinn. Það á alls ekki að bíða eftir frumkvæði þess sem syrgir og því er talið best 

að einhver fari heim til nemandans frá skólanum eins fljótt og mögulegt er þegar fréttir 

um andlát hafa borist til skólans.93 Það skiptir máli að bæði nemandinn og fjölskylda hans 

sjái að kennarinn er til staðar og að hann er tilbúinn að hlusta og hjálpa til ef leitað er til 

hans. Hlustunin getur skipt meginmáli því hún gerir oftast meira gagn en að tala, 

                                                 
90 Sigurður Pálsson 1998:85 
91 Hafdís Kjartansdóttir 2007 
92 Hafdís Kjartansdóttir 2007 
93 Sr. Bragi Skúlason 1994:24 



Háskólinn á Akureyri  Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir 

31 

leiðbeina eða gefa ráð.94 Þegar nemandinn kemur svo aftur í skólann væri gott að hafa 

smá minningarathöfn með bekknum þar sem nemandinn mætti segja frá atburðinum ef 

hann treystir sér og jafnvel koma með eitthvað sem minnir hann á þann sem kvaddi.95 Það 

skiptir máli að nemendur viti að það er eðlilegt að gráta þegar þeim líður illa og þá geta 

bekkjarfélagar huggað þann sem syrgir og sýnt honum samhug.  

Í bók Sigurðar Pálssonar, Börn og sorg, eru settir fram mjög góðir punktar til 

kennara um hvað eigi að gera þegar þessi staða kemur upp en þeir eru í samræmi við það 

sem fagmennirnir hafa bent á hér á undan en þeir eru: 

• að segja bekknum frá því sem gerðist. 

• að lesa fyrir bekkinn ljóð eða sögu um að missa einhvern nákominn til að 

auka hjá þeim samkennd. 

• að útbúa kveðju til nemandans frá bekknum. 

• að útbúa kveðju til nemandans frá kennaranum þar sem mætti til dæmis 

segja að allir hlakka til að fá nemandann aftur en það getur minnkað 

kvíðann fyrir því að koma aftur. 

• að æskilegt er að kennarinn fari í heimsókn með kveðjurnar og afhendi 

nemandanum þær.96 

Þegar ég fór að safna upplýsingum fyrir þessa ritgerð fór ég í skólana í bæjarfélagi 

mínu til að kynna mér hvernig þeir taka á áföllum þegar þau koma upp. Það sem kom mér 

á óvart var að í svo litlu bæjarfélagi, eins og Reykjanesbær er, hafa skólar ekki enn 

samræmt sig í ákveðnum ferlum sem fara af stað þegar unnið er með sorg nemenda. 

Skólarnir eru reyndar allir að vinna að áætlunum og hér á eftir skulum við sjá að hvaða 

niðurstöðum ég komst þegar ég skoðaði viðbrögð skólanna þegar áföll koma upp í 

nemendahópum þeirra.  

6.3 Könnun á viðbrögðum við áföllum í skólum 

Þegar viðbrögð skólanna við áföllum voru athuguð bentu flestir skólastjórar á námskrá 

skólanna. Holtaskóli, sem er einn af eldri grunnskólum Reykjanesbæjar, er að koma sér 

upp sérstöku áfallaráði og er að vinna að gerð áætlunar sem á einmitt að vera hægt að 

                                                 
94 Requarth, Margo 2006:123 
95 Hafdís Kjartansdóttir 2007 
96 Sigurður Pálsson 1998:87 
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grípa í eins og hér hefur verið talað um. Í drögum að áætluninni eru taldar upp fyrstu 

aðgerðir áfallateymisins en þær eru: 

• að skólastjóri eða staðgengill kalli ráðið saman eins fljótt og hægt er. 

• verkaskipting er ákveðin. 

• skipulag næstu klukkutíma eða daga ákveðið. 

• að láta umsjónarkennara vita um atburðinn. 

• að athuga hvort atburðurinn snerti fleiri nemendur í skólanum. 

• að kalla til aðstoðarfólk ef með þarf. 

• að boða til starfsmannafundar ef það á við. 

• að hafa foreldra með í ráðum ef það á við.97 

Myllubakkaskóli er einn af elstu skólum bæjarins. Þar er svipað áfallaráð eins og í 

Holtaskóla og er verkefni ráðsins að fara með verkstjórn þegar áföll verða, s.s. bráð 

veikindi, alvarleg slys, dauðsföll eða aðrir válegir atburðir sem snerta nemendur og 

starfsmenn skólans. Áfallaráðið skipa skólastjóri, aðstoðarskólastjóri, námsráðgjafi, 

skólasálfræðingur og prestur er kallaður til ef þurfa þykir. Skólastjóri eða staðgengill 

hans kallar áfallaráð saman.98 Áfallaáætlun þeirra er ítarlegri og allt innan hennar mjög 

skýrt. Áfallateymið hefur reyndar unnið mikið í áætluninni síðastliðin tvö skólaár þar sem 

mörg áföll hafa dunið á skólanum m.a. féll skólastjórinn sviplega frá og nemandi mjög 

snögglega. Það má því draga þá ályktun að áætlun þeirra hafi verið endurskoðuð í þeim 

tilfellum og betrumbætt samhliða því.  

Í Heiðarskóla er einnig áfallaráð. Í áfallaráði sitja skólastjóri, aðstoðarskólastjóri, 

deildarstjórar, sálfræðingur og hjúkrunarfræðingur. Auk þeirra er sóknarprestur ráðinu 

innan handar. Skólastjóri eða staðgengill hans kallar saman áfallaráð og stýrir vinnu þess. 

Hlutverk áfallaráðs Heiðarskóla er að það gerir vinnuáætlun svo bregðast megi fumlaust 

og ákveðið við áföllum sem upp kunna að koma en þau geta verið bráð veikindi, alvarleg 

slys, dauðsföll eða aðrir þeir atburðir sem líklegt er að kalli fram sorgarviðbrögð eða 

áfallastreitu. Í námskrá skólans er tekið fram að vinnuáætlunin þurfi að vera skýr og 

afdráttarlaus um hvernig bregðast skuli við einstökum tilvikum. Þá er það í höndum 

áfallaráðsins að sjá til þess að allt starfsfólk skólans fái upplýsingar og kynningu á því 

                                                 
97 Áfallaáætlun Holtaskóla 2006:4  
98 Skólanámskrá Myllubakkaskóla 2006–2007 2006:22 
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hvernig bregðast skuli við áföllum. Einnig þarf áfallaráð að sjá til þess að kennarar og 

annað starfsfólk sem vinna að áfallahjálp fái stuðning og hjálp. Þá er áfallaráð skólans 

með þá stefnu að ráðið eigi að funda eins fljótt og auðið er ef áfall hefur orðið, óháð 

dagsetningu og tíma. Í skólanámskrá er áfall skilgreint þannig; Áfall er viðbragð 

einstaklings við atburði sem valda honum svo miklu álagi að venjuleg bjargráð hans 

duga ekki til og hann verður að leita sér aðstoðar.99 Þá er foreldrum bent á að 

nauðsynlegt er að skólanum sé tilkynnt fljótt um alvarleg veikindi, slys, dauðsföll og 

önnur áföll í fjölskyldum nemenda. Til þess að upplýsa allt starfsfólk á sem bestan hátt 

eru ítarlegar upplýsingar um viðbrögð við áföllum og vinnuáætlun áfallaráðsins geymdar 

í starfsmannahandbók skólans sem auðvelt er að nálgast.100 

Akurskóli er nýlegur skóli í Reykjanesbæ sem er að vinna að því að koma sér upp 

áfallateymi. Þar sem skólinn er svo nýr hefur verið nóg að gera að koma honum af stað 

og því hefur enn ekki gefist tími til að ráðast í áætlunina að sögn Jónínu Ágústsdóttur 

skólastjóra. En áföllin spyrja ekki hvort einhver sé tilbúinn eða ekki því bara á þessu 

skólaári, þ.e. frá ágústlokum fram í febrúar þegar viðtalið var tekið, hafa þrír nemendur 

misst annað foreldri sitt snögglega og ekki er vitað um tölu þeirra foreldra sem hafa 

skilið. Hafdís Kjartansdóttir sálfræðingur er um þessar mundir að aðstoða skólann við að 

koma sér upp áfallaáætlun og teymi.101  

Þegar ég fór að leita svara við því hjá skólastjórnendum hvað þeim þætti 

mikilvægast að gera þegar áföll koma upp í lífi nemenda voru svörin á flestum stöðum 

mjög svipuð. Ef dauðsfall verður í lífi nemenda skiptir mjög miklu máli að bregðast eins 

hratt við og mögulegt er. Gott er að fá prest inn í skólann sem getur rætt við starfsfólk og 

nemendur en það á aðallega við í þeim tilfellum þar sem nemandi missir nákominn 

ættingja. Það sem skólastjórnendum fannst einnig mikilvægt var að kennari nemandans, 

ásamt að minnsta kosti einum öðrum aðila sem tengist honum í skólanum, fari heim til 

nemandans til að votta samúð sína og ræða við fjölskyldu hans á vinalegum nótum. Þá 

gæti kennarinn komið með gjafir frá samnemendum hans sem gætu verið myndir, ljóð, 

sögur eða annað sem sýnir samkennd þeirra. Ef aðstæður eru þannig að nemandanum 

líður mjög illa í kjölfar atburðarins er mikilvægt að biðja starfsfólk skólans um að taka 

                                                 
99 Skólanámskrá Heiðarskóla 2006–2007 2006:73 
100 Skólanámskrá Heiðarskóla 2006–2007 2006:72–73 
101 Jónína Ágústsdóttir 2007 
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tillit til nemandans og að bregðast við með tilliti til aðstæðna til dæmis ef 

hegðunarerfiðleikar koma upp.102 Þegar skilnaður verður í lífi nemenda gáfu flestir 

skólastjórnendur þær upplýsingar að ekkert ákveðið ferli fari af stað og hvert tilfelli er 

skoðað fyrir sig. 

Ef ég dreg mínar eigin ályktanir, út frá þeim niðurstöðum sem ég hef komist að í 

þessum athugunum mínum, þá finnst mér að það mætti hugleiða eitthvert ferli gagnvart 

þeim börnum sem upplifa skilnað foreldra. Ég dreg þessa ályktun vegna þeirrar 

niðurstöðu, sem áður hefur verið rætt um, að börn  sem verða fyrir þessu áfalli fara líka í 

gegnum sorgarferli. En álíta má að ástæðan fyrir því að ekkert ferli fer af stað í skólanum 

við skilnað foreldra sé sú að sorg vegna dauðsfalls virðist vera viðurkenndari í 

samfélaginu en sorg vegna skilnaðar. 

6.4 Samantekt 

Hér á undan hafa niðurstöður verið teknar saman um það hvað best er fyrir skólann, 

kennara og annað starfsfólk að gera ef áföll verða í lífi barna. Í skólunum, sem heimsóttir 

voru, hafa allir sínar leiðir til að bregðast við og sumar þeirra voru svipaðar. Þegar 

nemandi verður fyrir því áfalli að foreldrar hans skilja er kannski lítið sem kennarinn 

getur gert nema að fylgjast með líðan og hegðun og að veita nemandanum svigrúm til að 

átta sig á hlutunum. Kennarar og jafnvel skólastjórar fara hins vegar heim til nemenda 

sem hafa misst einhvern nákominn með gjafir frá bekknum eða skólanum sem sýna 

samhug. En allir eru sammála um að samskipti á milli kennarans og foreldra skipta 

menginmáli þegar áföll verða.  

Það kom hér fram að kennarinn er einn af föstum punktum í lífi nemenda og því  

skiptir kennarinn og viðbrögð hans máli þegar nemandi snýr aftur í skólann eftir að hafa 

misst ástvin. Kennarinn þarf að vera vel undirbúinn og hann þarf að hafa undirbúið aðra 

nemendur áður en nemandinn sem syrgir kemur aftur. Kennarinn þarf ennfremur að vera 

undir það búinn að nemandinn þurfi svigrúm og jafnvel breytingu á námsleiðum og 

kröfum. En með því að kynna sér sorgarferli barna er hægt að byggja grunn að betri 

þekkingu og undirbúa það að eitthvað þessu líkt komi upp í starfinu.  

                                                 
102 Jónína Ágústsdóttir 2007  
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Að mati þeirra sem hefur verið rætt við í tengslum við þessa ritgerð skiptir máli 

að skólinn reyni að koma sér upp markvissri fræðslu um dauðann, sem og önnur áföll, og 

að reynt sé að tengja þá umræðu ákveðnum atburði sem koma upp í skólastarfinu.  
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7. Lokaorð 

Til þess að svara þeim spurningum sem ég lagði upp með hef ég reynt að fjalla ítarlega 

um hvern þátt fyrir sig. Eins og fram hefur komið er sorg gríðarlega vítt hugtak. Börn, 

sem og fullorðnir, syrgja á mjög mismunandi hátt. Ég hef nú komist að því að það skiptir 

ekki neinu sérstöku máli hvað ég segi við barn sem syrgir ef ég er bara til staðar. Það er 

betra að opna hjarta sitt og segja nákvæmlega það sem manni liggur á hjarta. Hlustun er 

eitt af merkilegri lækningaaðferðum sorgarinnar. Ef við hlustum, og heyrum, fær sá sem 

syrgir að létta af sér byrðum sem annars íþyngdu honum áfram. Kennarar verða að bera 

hag nemenda sinna fyrir brjósti og leita allra leiða til að hjálpa þeim að lifa með sorginni 

þegar þeir hafa orðið fyrir áföllum.  

Áföllin tvö sem ég tók fyrir, skilnaður og dauðsföll, eru að mörgu leyti ólík og 

það þarf að nálgast börn sem syrgja vegna þeirra á ólíkan hátt. Kennarinn sem sinnir 

nemendum sem syrgja verður að meta það hvernig best er að bregðast við í hverju tilfelli 

fyrir sig. Sumir nemendur koma í skólann og líf þeirra heldur nokkurn veginn óbreytt 

áfram á meðan aðrir þurfa breytt námsfyrirkomulag. Með því á ég við að stundum gæti 

þurft að minnka þær kröfur sem gerðar eru til barnsins í námi og því gæti þurft að 

endurskoða námsefnið og að taka tillit til aðstæðna þegar námsmat er gert.  

Í dag hefur umræðan um áföll, sorg og dauða verið að opnast en þykir þó enn 

mjög óþægilegt og viðkvæmt umræðuefni. Foreldrar reyna að halda umræðunni um 

dauðann frá börnum sínum oftast af ótta við að hræða þau eða valda þeim kvíða eða 

tilfinningaröskun. 

Ég sé það með eigin augum að aðstæður hafa breyst mikið á síðastliðnum árum. 

Það eru ekki mörg ár síðan ég sat sjálf í grunnskóla og beið eftir því að komast út í lífið. 

En hvern hefði grunað að lífið væri oft á tíðum svona erfitt eins og raun ber vitni.  

Ég átti mjög áhyggjulausa og áfallalitla æsku en í dag sé ég svo mörg dæmi um 

mikla erfiðleika í lífi nemenda. Þegar ég lít til baka var til dæmis aðeins einn í mínum 

bekk sem átti fráskilda foreldra en þó voru 24 nemendur í bekknum. Í dag kenni ég 

nemendum í 1. bekk í Holtaskóla í Reykjanesbæ. Í árganginum eru 34 börn og þar af eru 

15 börn fráskilinna foreldra eða um 44%.  Því má draga þá ályktun að skilnaðarbörnum 

fjölgi með ári hverju. 
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Ég hef ekki enn lent í því að nemendur mínir verði fyrir miklu áfalli til dæmis því 

að foreldrar þeirra skilji eða að einhver nákominn látist. En með þeirri vinnu og 

upplýsingasöfnun sem þessari ritgerð hefur fylgt finnst mér ég betur í stakk búin að takast 

á við það ef slíkar aðstæður koma upp. Ég veit núna að ég get notað leiki, umræður, 

myndlist og margt annað til aðstoðar þegar kemur að sorgarvinnu. Þær áfallaáætlanir sem 

ég hef kynnt mér í tengslum við ritgerðarsmíðina virðast bera árangur. Áætlanirnar voru 

allar samdar eftir áföll sem komið höfðu upp í skólunum en þau voru dauðsfall 

skólastjóra, kennara og nemenda. Áfallateymin virðast ekki vera virk allt skólaárið, þ.e. 

þau eru ekki á fundum og í endurgerð áætlana með jöfnu millibili. Teymin hittast þegar 

áföll verða og vinna í þeim svo eru áætlanirnar endurskoðaðar í ljósi reynslunnar. Þegar 

þeirri endurskoðun lýkur er teymið óvirkt fram að næsta áfalli. 

Þumalfingursreglur Gunnars Finnbogasonar við umönnun barna í sorg eiga vel 

við hér í lokin. Hann setur þær fram bæði fyrir foreldra sem og aðra sem hugsa um 

syrgjandi börn. En reglurnar eru: 

1. Það verður að passa upp á að samskipti séu opin og heiðarleg. Til að þau  verði það 

 þarf að: 

• gefa skýringar um atvikið sem henta þroska einstaklingsins. 

• leiðrétta misskilning. 

• forðast flóknar útskýringar. 

• forðast að skýra t.d. dauðann sem ferðalag eða svefn. 

 

2. Það verður að gefa tíma til umhugsunar og því ætti að: 

• leyfa spurningar og samtöl. 

• gera ráð fyrir að samtölin séu stutt. 

• skoða myndir ef þurfa þykir. 

• heimsækja kirkjugarðinn ef við á. 

 

3. Það verður að gera missinn raunverulegan og því þurfum við að: 

• sýna eigin tilfinningar. 

• leyfa þeim að taka þátt í minningarathöfnum. 

• láta eitthvað liggja frammi sem minnir á þann sem farinn er. 
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4. Það þarf einnig að höfða til tilfinningalegra þátta barnanna með því að:  

• halda góðum tengslum á milli skólans og heimilis. 

• forðast óþarfa aðskilnað. 

• tala við börnin um þeirra eigin hræðslu.  

• ræða við börnin um sektarkenndina sem oft fylgir sorginni.103 

Ég hef sett mér það að markmiði að koma fram við nemendur mína í starfi eins og 

leir sem verður mótaður af alúð og umhyggju. Þennan leir verður að verja og móta með 

réttu handbragði. Ef vel tekst til verða börnin að fullorðnum einstaklingum sem munu 

verða samfélaginu til góðs. Ég hef ásett mér það að ekkert sem kemur uppá í lífi nemenda 

minna verði mér óviðkomandi í starfi mínu sem kennari í framtíðinni. 

                                                 
103 Gunnar Finnbogason 1998:28 
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