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Útdráttur  

Í þessari ritgerð er leitast við að greina þau aðalatriði sem fræðin leggja áherslu á í tengslum 

við sorg barna og varpa ljósi á hvað er einkennandi. Ítarlega er fjallað um hvaða áhrif þroski 

hefur á það hvernig börn upplifa og bregðast við sorg. Inn í það ferli fléttast meðal annars 

tilfinningaleg tengsl, líkamlegur þroski og persónuleikaþroski. Jafnframt er greint frá helstu 

sorgarviðbrögðum barna og helstu birtingarmyndum þeirra, þetta eru einkenni á borð við 

reiði, kvíða, sektarkennd og leiða, ásamt því að greint er frá alvarlegri afleiðingum til langs 

tíma litið. Eftir almenna umfjöllun um sorg og það sem fylgir henni er komið að þungamiðju 

ritgerðarinnar en það eru þær aðferðir sem hægt er að styðjast við til að aðstoða börn að vinna 

úr sorginni. Helstu aðferðirnar sem greint er frá hér eru aðstoð í gegnum bækur, leik, sjónlistir 

og tónlist. Þessar aðferðir bjóða upp á fjölbreytileika sem hentar vel fyrir börn því þau hafa 

misjafnar þarfir til dæmis eftir aldri og þroska. Aðalniðurstaða þessarar ritgerðar er að þó það 

sé eðlilegur hlutur af lífinu að upplifa sorg þá þurfa börn aðstoða til að vinna úr henni til að 

hún hafi ekki niðurbrjótandi áhrif á þau.  

 

Abstract  

This paper focuses on analyzing the main principles and the characteristics of children's grief 

in connections to theories. It discusses in detail how development impacts a child's experience 

and response to grief. Into that process comes, among other things, emotional connection, 

physical development and personality development. Furthermore it addresses children's 

morning process and how to identify the most common symptoms, such as anger, anxiety, 

guilt and sadness. After a general discussion of grief and what comes with it, the paper 

addresses methods that you can use to help children to process their grief and responses. The 

main methods described here are assistance through books, play, visual arts and music. These 

methods offer diversity, ideal for children because they have so many different needs 

especially taking in account their age and maturity. The primary conclusion of this paper is 

that even though experiencing grief is a natural part of life, children need assistance working 

through it so it won't have a destructive affect on them.



1 
 

Efnisyfirlit 
1. Inngangur ............................................................................................................................... 2 

2. Sorg ........................................................................................................................................ 4 

2.1. Munur á sorg barna og fullorðinna .............................................................................................. 4 

2.2. Hugmyndir barna um dauðann .................................................................................................... 6 

3. Þroski barna ............................................................................................................................ 8 

3.1. Tengslamyndun .......................................................................................................................... 11 

3.2. Aldursbilið 0 – 6 ára .................................................................................................................... 12 

4. Börn og sorg ......................................................................................................................... 15 

4.1. Sorgarviðbrögð ......................................................................................................................... 16 

4.1.1. Algeng sorgarviðbrögð og helstu einkenni .......................................................................... 17 

5. Hvernig er hægt að aðstoða börn við að vinna úr sorg? ....................................................... 22 

5.1. Bækur ........................................................................................................................................ 25 

5.2. Leikur .......................................................................................................................................... 28 

5.3. Tónlist ......................................................................................................................................... 30 

5.4. Sjónlistir ...................................................................................................................................... 32 

6. Samantekt og umræða .......................................................................................................... 34 

7. Lokaorð ................................................................................................................................ 38 

Heimildaskrá ............................................................................................................................ 39 

 

  



2 
 

1. Inngangur 
Sorg er ferli sem allir í heiminum upplifa einhvern tímann á lífsleiðinni, þetta er eðlilegur 

hluti af þroskaferli lífsins. Enginn kemst hjá því sérstaklega þar sem sorg getur stafað af 

mörgum hlutum. Til að mynda að foreldrar skilja, flutningur frá vinum en það stærsta er að 

missa einhvern nákominn. Þar sem enginn lifir að eilífu þá er það óumflýjanlegt að upplifa 

þann missi sem fylgir því að einhver nákominn deyi. Flestir geta þó tekist á við þennan missi 

en það tekur tíma. Börn eru undanskilin þessu þar sem þau hafa ekki þann þroska sem þarf til 

að vinna úr öllu því sem fylgir sorginni. Börn þurfa einfaldlega aðstoð þar sem þau öðlast nýtt 

sjónarhorn á dauðanum og sorginni við hvert þroskaskeið sem þau fara í gegnum. Þar af 

leiðandi er afar mikilvægt að þau hljóti aðstoð því ef þau hafa ekki nægan stuðning þá getur 

sorgin haft áhrif langt fram eftir aldri og jafnvel inn á fullorðinsárin.  

Ástæðan fyrir því að sorg barna er mér sérstaklega hugleikin er að ég missti föður minn 

þegar ég var á öðru aldursári. Ég hef tekið eftir því í gegnum árin að hann er aldrei langt frá 

mér og að enn þann dag í dag á ég virkilega erfitt með að hugsa og ræða um hann. Með tilliti 

til þessa þá fannst mér afar áhugavert að vinna ritgerð sem tengdist sorg barna til að ég gæti 

aflað mér upplýsingar um hvernig hún birtist og hvort hún gæti haft áhrif svona löngu eftir 

missi. Eftir að hafa skoðað efni fyrir þessa ritgerð þá hef ég komist að því að ég hef ekki enn 

unnið úr þeirri sorg sem stafar af andláti föður míns. Þessi uppgötvun mín er hálfgert áfall og 

gerir mig ákaflega meðvitaða um hversu mikilvægt það er að börn fái næga umhyggju og 

stuðning þegar þau eru að ganga í gegnum sorgarferlið. Þetta er mikilvægt vegna þess að ef 

ekki tekst vel til að vinna úr sorginni þá getur hún enn haft áhrif þegar á fullorðinsaldur er 

komið. Markmiðið með þessari ritgerð er því að beina sjónum að því hvað er hægt að gera til 

að fyrirbyggja að þetta gerist.  

Hér á eftir verður leitast við að varpa ljósi á hversu alvarlegar afleiðingar sorg barna 

getur haft ef ekki er brugðist af umhyggju við henni. Börn eru sérstaklega viðkvæm fyrir sorg 

þar sem þau eru enn að þroskast og mótast. Áföll á borð við sorg geta þannig haft langvarandi 

áhrif sérstaklega ef ekkert er gert til að bregðast við henni. Sorgin getur þróast á margvíslegan 

hátt til að mynda í reiði, kvíða, depurð, einangrun ásamt fleiru. Það er engin ein leið til að 

meta hvernig sorgarferlið birtist en það er oft tengt aldri og því hvar barnið stendur í þroska. 

Þar af leiðir ef veita á barni aðstoð við úrvinnslu sorgar þá er mikilvægt að vera upplýstur um 

hvernig þroski barnsins hefur áhrif á sorg þess og birtingarform sorgarinnar. Hægt er að 

styðjast við mörg úrræði til að aðstoða börn við að vinna úr sorg, til að mynda leik, bækur, 

sjónlistir og tónlist. Í þessari ritgerð verður leitast við að svara þeirri spurningu hvernig sorg 

birtist hjá börnum, hvaða afleiðingar hún hefur ef þau njóta ekki umhyggju og stuðnings í 
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sorgarferlinu og hvað er hægt að gera til að aðstoða þau? Til þess að leita svara við þessum 

spurningum verður  fjallað um sorg almennt, þroskaferil barna og hvaða áhrif hann hefur, 

sorgarviðbrögðum verður gefinn gaumur og helstu einkennum þeirra. Að lokum verður farið 

yfir nokkrar leiðir sem hægt er að styðjast við til að aðstoða börn í gegnum sorgina.  

Aðaláherslan í þessari ritgerð verður á börn sem eru á aldursbilinu frá fæðingu og til sex 

ára. Ástæðan fyrir að þessi aldurshópur varð fyrir valinu er eins og áður sagði að ég upplifði 

missi þegar ég var á öðru ári og þar af leiðandi ákvað ég að einblína á þann aldur. Einnig er ég 

að mennta mig til að verða leikskólakennari og því fannst mér það gagnlegast að kynna mér 

þennan aldurshóp. 
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2. Sorg 
Hér ætla ég að fjalla í stuttu máli um kenningar Freuds og Lindermans um sorg, skoða það 

hvort munur er á sorg barna og fullorðinna og að lokum hvaða hugmyndir börn hafa um 

dauðann. Sorg og missir hafa áhrif á alla í heiminum og enginn kemst í gegnum lífið án þess 

að upplifa sorg eða missi. Það er einungis spurning um hvenær á lífsleiðinni það gerist. Í 

gegnum sorgarferlið lærir maðurinn að þróast, sleppa takinu af slæmum tilfinningum og 

uppræta ranghugmyndir, hugsanir og minningar (Di Ciacco, 2008: 26). D´Antonio (2011:17) 

skilgreinir sorg sem tilfinningalegt, líkamlegt, hegðunarlegt og vitsmunalegt svar við missi. 

Sumir eru svo óheppnir að upplifa sorg í æsku og hefur það gífurleg áhrif á þá alla ævi. Með 

þessu er ekki verið að segja að sorg hafi ekki mikil áhrif á fullorðna manneskju en sem 

fullorðin manneskja hefur hún þroska til að takast á við sorgina. Börn hafa ekki þann þroska 

og þurfa að hugsa sorgina upp á nýtt með hverju þroskaskeiði sem þau fara í gegnum.  

Freud (1914:243 – 244) áleit að sorg væri venjulegur og óumflýjanlegur hluti af lífinu. 

Ekki væri leitað lækningar við henni heldur treyst á það að hún leystist með tímanum og að 

öll truflun þar á væri gagnslaus og jafnvel skaðleg. Freud hafði nokkuð til síns máls þá 

sérstaklega varðandi það álit hans að sorg væri óumflýjanlegur hluti af lífinu og að ekki væri 

til nein lækning við henni. Aftur á móti þá eru ýmsir þættir sem eru gagnlegir og hjálplegir 

fyrir einstaklinga sem eru að takast á við sorg. Seinna í þessari ritgerð verður fjallað um þess 

háttar þætti sem eru gagnlegir og hjálpar mörgum að takast á við sorg sína. 

Sálfræðingurinn Erich Lindemann (1944:187 – 197) gerði greinarmun á venjulegum og 

óvenjulegum sorgarviðbrögðum. Hann skilgreindi síðan óvenjulegu sorgarviðbrögðin sem 

röskun á venjulegum sorgarviðbrögðum. Þá gerði hann ráð fyrir ákveðinni tímalínu sem 

sorgarferlið fylgdi. Einnig tók hann það fram að tegund og styrkleiki sorgarviðbragða færi 

alfarið eftir einstaklingnum. Það er að einstaklingar upplifa sorgina ekki á sama hátt. 

Jafnframt tók hann það fram að áköf tilfinningaleg viðbrögð geta haft áhrif á getu einstaklings 

til að snúa aftur til daglegra athafna á borð við vinnu, skóla og félagslegra athafna. Hér á eftir 

verður farið nánar út í þann mun sem er á sorg barna og fullorðinna ásamt því að ítarlega 

verður skoðað hvaða hugmyndir börn hafa um dauðann.  

2.1. Munur á sorg barna og fullorðinna 
Sorg er langt ferli sem hefur engan markaðan endi. Börn komast ekki yfir sorg sína ein eins 

og fullorðnir, þau læra að lifa með henni (Cohen og Mannarino, 2011:118). Sorg fullorðinna 

er nokkuð samfelld á meðan sorg barna er ekki eins samfelld. Í fyrstu geta komið fram áköf 

viðbrögð hjá börnum en síðan getur sorgin komið aftur fram seinna við ákveðna atburði í 
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lífinu. Til dæmis á merkisdögum eins og afmælum, hátíðum, fríum, við skólabyrjun eða 

útskrift úr skóla, við ný sambönd, giftingu, barneignir og margt fleira. Þannig getur þetta verið 

fylgifiskur á einhvern hátt alveg til fullorðinsára (Di Ciacco, 2008: 59; Sigurður Pálsson, 

1998:14).  

Þar sem hættur og dauði eru að verða útbreiddari í samfélögum þá eru ekki margir sem 

ná fullorðinsaldri án þess að einhver ótti hafi áhrif á lífsýn, sjálfstraust, sjálfsöryggi og 

væntingar þeirra. Þar af leiðandi er mikilvægt hvernig traust þeirra til lífsins er byggt aftur 

upp. Börn eru ekki fær um að takast á við slíkt ein og þurfa leiðsögn og stuðning til að vinna 

úr sorginni (Di Ciacco, 2008: 25).   

Ástvinamissir í barnæsku er þó nokkuð öðruvísi en ástvinamissir hjá fullorðnum og er í 

raun ekki hægt að bera þetta saman. Fullorðnir hafa upplifað meira og þróað með sér færni til 

að vinna úr og ráða við missi. Jafnframt er heili fullorðinna fullmótaður og fær um að rökræða 

og taka saman aðalatriðin. Börn eru aftur á móti enn að mótast líkamlega, vitsmunalega, 

siðferðislega og tilfinningalega. Þau búa ekki yfir nægri reynslu og heili þeirra er ekki nógu 

mótaður til að takast á við missi (Di Ciacco, 2008: 27; Webb, N., B., 2011:132). Nánar verður 

farið í áhrif þroska barna á sorgina og sorgarferlið hér síðar í ritgerðinni.  

Þegar einstaklingur er um miðjan þrítugsaldur öðlast hann yfirleitt ákveðinn skilning á 

dauðanum og missi. Þetta er vegna þess að heilinn hefur þróast og metur lífið á annan hátt til 

að mynda með því að nota sértækar röksemdafærslur. Einhver sem hefur upplifað áfall sem 

barn verður þar með fær um að sjá fortíðina frá víðara sjónarhorni og öðlast ný sjónarmið. 

Þetta getur dregið úr hættunni og tilfinningunni um sundrun og óttanum um að vera yfirgefinn 

(Di Ciacco, 2008: 24 – 25). Mætti segja að barn geti ekki að fullu unnið úr sorginni fyrr en á 

þrítugsaldri þegar heilinn er fær um að sjá hluti í öðru ljósi. 

Úrvinnsla á ástvinamissi hjá börnum ræðst af samspili milli þroskaverkefna barna 

samhliða því sem þau vaxa og átök við hvern áfanga og breytingu. Vegna reynsluleysis og 

þeirrar staðreyndar að börn hafa ekki enn þróað með sér færni til að takast á við missi þá eru 

þau veikari fyrir á hátt sem fullorðnir eru ekki. Aukinn aðskilnaðarkvíði og tilfinningar um 

óöryggi, vantraust, firringu, hræðslu við að vera yfirgefin og ,,tortímandi“ hegðun geta verið 

orsök veikleika sem skapaðist af missi snemma í lífinu. Missir snemma í lífinu getur fylgt og 

flækt nýjan missi og aukið á álagið sem fylgir (Di Ciacco, 2008: 27). 

Vegna þess að börn þurfa að endurmeta sorgina á hverju þroskaskeiði þá tekur hún að 

vissu leyti lengri tíma en hjá fullorðnum. Þetta þýðir ekki að sorgarferli ljúki nokkurn tímann 

að fullu hjá fullorðnum, þar sem ávallt verður til staðar söknuður eftir þeim sem fallinn er frá, 
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en það tekur styttri tíma að komast þangað sem sorgin hættir að hafa neikvæð áhrif á 

tilfinningalífið.  

2.2. Hugmyndir barna um dauðann 

Flest börn skilja ekki staðreyndirnar sem dauði hefur í för með sér fyrr en þau eru á aldrinum 

átta til níu ára. Skilningur þeirra á dauðanum þróast samhliða vitsmunalegum þroska þeirra, 

hann þroskast nokkuð svipað hjá öllum einstaklingum en þó getur verið einhver skekkja á því.  

Fullur skilningur á dauða felur í sér vitund um að dauði er endanlegur, óafturkræfur, alhliða 

og að enginn getur veitt dáinni manneskju líf aftur (Dyrerov, 2008:15; Webb, 2011:133 – 

134). Börn þurfa að átta sig á þremur hlutum varðandi dauðann til að hafa öðlast fullan 

skilning á honum. Í fyrsta lagi er það að þeir sem eru dánir geta ekki komið til baka, dauði er 

óafturkallanlegur. Í öðru lagi að allt sem er lifandi deyr á endanum, dauði er óumflýjanlegur. Í 

þriðja lagi að öll líkamsstarfsemi hættir eftir dauðann, engin virkni er til staðar. Auk þessa 

þriggja þátta þurfa börn að átta sig á merkingu dauðans og þá þarf að styðjast við þætti eins og 

menningarlegt viðhorf og venjur ásamt því tilfinningarferli sem fylgir því að syrgja. Þar af 

leiðandi getur það tekið börn dágóðan tíma að ná utan um allt dauðaferlið (Hupp, 2008:165 – 

166). 

Samkvæmt því, sem kemur fram hér að ofan, hafa börn sem eru yngri en fimm ára ekki 

skilning á hvað dauði er og hvað hann felur í sér, þau telja dauðann ekki vera endanlegan eða 

óumbreytanlegan. Þroski þeirra gerir þeim ekki kleift að skilja hvernig líkaminn virka. Þannig 

getur manneskja sem er dáin komið aftur í þeirra huga (Dyrerov, 2008:15). Samkvæmt Nagy 

(1995; 227 – 228) eru tvö viðhorf ríkjandi hjá börnum á þessum aldri um dauðann. 

Annarsvegar er það álit að dauðinn sé brottför eða svefn, í þessu felst algjör afneitun á 

dauðanum. Hins vegar eru þau sem skilja staðreyndina um dauðann en geta ekki aðskilið hann 

frá hinu lifandi. Þar af leiðandi er litið á dauðan sem eitthvað sem gerist smám saman eða er 

tímabundið. 

Börn sem líta á dauðann sem brottför eða svefn samþykkja ekki dauðann heldur líta á 

hann sem lif undir breyttum aðstæðum. Sá sem deyr breytist ekkert en líf þeirra sem eftir eru 

breytast á þann veg að sá sem dó er ekki lengur til staðar. Það sem börnum finnst 

sársaukafyllst við dauðann er aðskilnaðurinn (Nagy, 1995:228 – 229). 

Börn sem líta á dauðann sem eitthvað sem gerist smám saman eða er tímabundið eru 

oftar í kringum fimm ára aldurinn og jafnvel nær sex ára aldrinum. Þau afneita ekki 

dauðanum en eru samt ekki fær um að samþykkja hann að fullu. Ef þau líta á dauðann sem 
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eitthvað sem gerist smám saman þá fer dauði og líf saman en ef þau líta á dauðann sem 

eitthvað tímabundið þá getur hann breyst hvenær sem er (Nagy, 1995:230 – 231). 

Börn á þessu aldursbili hugsa á mjög fastmótaðan hátt og þess vegna er best að forðast 

að fegra útskýringar um dauðann of mikið því þau eru líkleg til að taka þeim bókstaflega. Til 

að mynda gæti það myndað ótta hjá barni að segja við það að látni einstaklingurinn sé sofandi 

eða farinn í langa ferð því þá getur barnið tengt svefn eða ferðir hjá aðstandendum við 

dauðann og haldið að þeir séu dánir (Dyrerov, 2008:16). Hér hafa komið fram helstu 

hugmyndir barna um dauðann en hugmyndir þeirra um hann eru óumflýjanlega tengdar 

þroska þeirra. Til að öðlast betri skilning á því verður nú reynt að varpa ljósi á hvernig 

þroskaferill barna hefur áhrif á þetta ferli.  
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3. Þroski barna 
Í þessum kafla verður fjallað um þroska barna og hvernig hann og aldur hefur áhrif á sorg og 

sorgarúrvinnslu hjá börnum. Leitað verðu í smiðju fræðimanna á borð við Baldwin, Freud, 

Bowlby, Mayer, Salovey, Goleman og Erikson til að reyna að útskýra þetta. Farið er 

sérstaklega í tilfinningaþroska og tengsl ásamt persónuleikaþroska. Allir þessir þættir eru 

skoðaðir út frá aldursbilinu frá fæðingu og fram að sex ára aldri. Þroski er ferli sem á sér 

engan endapunkt, það er að einstaklingur hættir aldrei að þroskast fyrr en æviskeiði hans er 

lokið. Áfalla- og andlegar kreppur geta hins vegar haft áhrif á þroskaferlið. Áfallakreppa er 

andlegt ástand sem einstaklingur upplifir við aðstæður í umhverfi sínu sem ógna öryggi og 

félagslegri stöðu eða koma í veg fyrir að grundvallarþörfum hans sé mætt. Andleg kreppa er 

þjáningafull fyrir þann sem upplifir hana en hún getur stuðlað að auknum skilningi, meiri 

þroska og Þekkingu á eigin takmörkunum og getu. Aftur á móti getur hún líka stuðlað að 

utangarðskennd og beiskju (Cullberg, 1985:105 – 112). Þar sem kreppa getur bæði verið 

uppbyggjandi og niðurbrjótandi þá skiptir máli að tryggja það að þeir sem gangi í gegnum 

slíkt fái aðstoð til að vinna úr henni á sem bestan hátt. Þetta á sérstaklega við um börn þar sem 

þau búa yfir minni skilningi og getu til að takast á við slíka erfiðleika einsömul.  

Að miða við þroska á hverju aldursskeiði er ákveðin hagræðing en heppilegt að því leyti 

að það veitir skipulega yfirsýn yfir framfarir barns og hverju megi búast við frá því á hverju 

ári. Til að gera þetta skilvirkara er hverju aldurskeiði skipt upp í ólík þroskasvið til að mynda 

vitsmuna- og málþroska, hreyfiþroska, persónuleika- og félagsþroska. Með þessu móti er 

hægt að bera saman þroska milli ára og fylgjast sérstaklega með ákveðnum þáttum ef þess 

þarf. Einungis þarf að gæta þess að einblína ekki aðeins á einstaka þætti heldur horfa á 

þroskann í heild sinni. Þau þroskasvið sem helst verða höfð í huga hér á eftir eru vitsmuna-, 

persónuleika-, tilfinninga og félagsþroski. Þessi svið eru í mestri hættu að verða fyrir röskun 

ef barn upplifir einhverskonar áfall (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995:33 – 

35). 

Fyrstu æviár barna eru mikilvæg fyrir heilbrigðan þroska á vitsmunalegum-, 

tilfinningalegum-, persónuleika-, félagslegum- og siðferðislegum þáttum. Þessir þættir mynda 

þann grunn sem þjónar þeim tilgangi að vera mælikvarði sem hægt er að bera viðburði lífsins 

saman við og til að taka góðar og sanngjarnar ákvarðanir. Ef þessi grunnur er ekki til staðar 

og eitthvað raskar öryggistilfinningu barns þá er það viðkvæmara fyrir að þróa með sér 

ranghugmyndir um hvernig eigi að haga sér, forðast skaða, eiga samskipti og að lokum verða 

sjálfstæð persóna (Di Ciacco, 2008:24).   
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Samkvæmt Aldísi Unni Guðmundsdóttur (2007:62) rannsakaði James Mark Baldwin 

(sálfræðingur, 1861 – 1934)  hvernig hugmyndir og þekking barna á heiminum í kringum þau 

þroskaðist smám saman og hvernig meðvitund varð til. Undirstöðuhugmynd hans um 

meðvitund var að um virkt samspil væri að ræða milli lífveru og umhverfis. Þroski hugsunar 

og vitsmuna er háður örvun frá umhverfinu og þar af leiðandi getur áfall, líkt og dauðsfall 

umönnunaraðila, haft áhrif á þennan þroska þar sem það verður röskun á umhverfinu.  

Annar fræðimaður sem hafði mikil áhrif á þroskasálfræði var Sigmund Freud (læknir, 

1856 – 1939). Hann taldi meðal annars að framkoma fullorðinna í garð barna og þroski á 

fyrstu árum ævinnar gæti haft gríðarleg áhrif til lengri tíma (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 

2007:67). Mannveran fæðist ekki með tiltekinn persónuleika heldur mótast hann eftir því sem 

við  þroskumst og því sem hefur mótandi áhrif í umhverfi okkar. Þannig hafa tengsl við 

umönnunaraðila mótandi áhrif á þróun persónuleikans (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 1995:45). Samkvæmt Aldísi Unni Guðmundsdóttur (2007:67) taldi Freud að 

persónuleikinn mótaðist að mestu á fyrstu fimm árunum og að reynslan sem börn upplifa á 

þessu tímabili geti haft mótandi áhrif á hegðun og líðan síðar meir. Sérhver missir sem verður 

á fyrstu mánuðum ævinnar hefur áhrif á innsta kjarna persónuleikans. Að missa 

aðalumönnunaraðilann, sérstaklega móður, og þær óumflýjanlegu breytingar sem verða á 

daglegum venjum skapa óvissu. Heimur barns sem upplifir þetta splundrast og það tapar 

öryggistilfinningunni og lífið í heild raskast. Jafnvel þar sem góð tilfinningaleg tengsl eru til 

staðar þá brýtur missir á einhverjum nákomnum hjartað og þann draum um að vera saman (Di 

Ciacco, 2008: 26). Samkvæmt þessu má draga þá ályktun að allt sem gerist á þessum fyrstu 

fimm árum hafi mikið að segja um þroska einstaklings til lengri tíma litið. Þar af leiðandi ef 

barn verður fyrir áfalli, eins og að missa einhvern nákominn á þessum aldri, þá hefur það áhrif 

á þroska þess og þróun persónuleikans sem getur haft áhrif á hegðun og líðan seinna á 

lífsleiðinni. Öll áföll sem börn verða fyrir á þessum tíma hafa mótandi áhrif á líf þess. 

Þegar sálfræðilegur þroski barns verður fyrir truflun vegna dauða foreldris, mikilvægs 

umönnunaraðila eða ef heimilið leysist upp vegna ættleiðingar, skilnaðar, barnið er yfirgefið 

eða annarra hörmunga felst sorgarferlið í löngu ferli í að lækna hugann, líkamann og andann. 

(Di Ciacco, 2008: 25).  

Þroski á heila orsakar breytingar á hugsunargetu, hegðun, tilfinningastjórnun og 

félagsfærni. Vitsmunalegur þroski barna þroskast samhliða því sem heilinn þroskast. Heilinn 

hefur þannig náð áttatíu prósent af þyngd sinni við fjögurra ára aldur og níutíu prósent við tíu 

ára aldurinn. Þegar börn eru í kringum sjö ára aldurinn eru þau farin að sýna merki um að vera 

verulega vitibornar verur, það er að þá má greina rökhugsun hjá þeim (Aldís Unnur 
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Guðmundsdóttir, 2007:93). Að sjálfsögðu hafa þau vit fyrir þann tíma en eins og sjá má af 

tölunum hér að ofan þá er heilinn ennþá að þroskast og því er ekki skrýtið að börn hafi annan 

skilning á hlutum en fullorðnir.  

Frá tíu mánaða aldri og út annað æviárið er heilabörkur ennisblaðsins að þroskast, þetta 

svæði er mikilvægt fyrir samþættingu á rökhugsun og tilfinningu. Ólíkt öðrum svæðum í 

heilanum hefur þetta svæði minni getu til að jafna sig eftir skaða eða skorti á örvun á fyrstu 

tveimur æviárunum. Ef heilabörkur ennisblaðsins þroskast ekki rétt getur það haft í för með 

sér tilfinningaleg vandamál, skort á samúð, óviðeigandi félagshegðun, hvatvísi, vandamál 

með sjálfsvitund ásamt fleiru. Til að heilabörkur ennisblaðsins þroskist eðlilega er mikilvægt 

að hafa umönnunaraðila sem mætir að lágmarki grunnþörfunum á borð við svefn, mat og 

hlýju. Áföll snemma í lífinu, sérstaklega án nægjanlegrar umönnunar, geta leitt til 

hegðunarvandamála seinna meir eins og: ofurörvunar, árásargirni, minnisvandamála ásamt 

fleiru (Di Ciacco, 2008:70).  

Samhliða því sem heili barna þroskast þá geta þau tekist smám saman á við missi. Börn 

sem upplifa missi, þegar þau eru á snemmbúnu þroskastigi, eru viðkvæmari fyrir því að 

endurskoða þann missi, sem þau hafa orðið fyrir, eftir því sem þau fara milli þroskaskeiða. 

Sorgarferli snemma á lífsleiðinni sem hefur ekki skilað sínu getur haft vond áhrif á þroska 

einstaklings og flækt ferlið til framfara við að ná fullum þroska. Áframhaldandi þroski á heila 

frá því börn eru ung leyfir þeim að þroskast í hugsun og hegðun, tilfinningalega og félagslega. 

Vegna þess að heili barna er enn í mótun þá fer skilningur þeirra á dauða og missi fram eftir 

því sem þau eldast (Di Ciacco, 2008:27, 58). 

Di Ciacco (2008:66) vitnar í Reich sem segir að það sé margt sem getur valdið sálrænu 

áfalli snemma á lífsleiðinni til að mynda missir, alvarleg veikindi, misnotkun og vanræksla. 

Þessi áföll geta haft varanleg áhrif á randkerfi heilans (starfsheild heila úr taugastöðvum og 

taugabrautum) og svæði sem er mikilvægt fyrir þróun á tilfinningastjórnun og geðshræringu 

(Aldís Unnur Guðmundsdóttir og Jörgen L. Pind, 2005:237; Goleman, 2000:23). Margar 

heilastöðvar hafa þróast út frá randkerfinu eða orðið til að auka verksvið þess og þar af 

leiðandi hafa tilfinningar stórt hlutverk í formgerð taugakerfisins. Tilfinningastöðvarnar hafa 

þannig mikil áhrif á virkni í heilanum og starfsemi hugsanastöðvanna (Goleman, 2000:24 – 

25). Varnir myndast á öllum þroskastigum taugakerfisins og eru samofnar manneskjunni. 

Barn sem hefur upplifað mikinn eða verulegan missi er líklegt til að hafa sálrænt sár sem 

getur breytt viðhorfi þess til lífsins. Ef sýn barns breytist gæti þurft að grípa inn í og aðlaga 

væntingar þess til lífsins og hjálpa því að öðlast færni til að takast á við vonbrigði í 

framtíðinni (Di Ciacco, 2008:24). Eins og sjá má hér á undan er mikilvægur hluti af þroska 
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tilfinningar, þær gegna mikilvægu hlutverki í heilastarfseminni og hljóta því að vera 

mikilvægur grunnur fyrir allt lífið. Hér á eftir verður kafað aðeins nánar í tilfinningar og 

tengslamyndunina sem á sér stað á fyrstu mánuðum ævinnar.   

3.1. Tengslamyndun 
Við tengjumst fyrstu manneskjunni sem við erum nálægt, yfirleitt móður, þetta eru fyrstu 

tilfinningalegu tengslin sem við myndum. Þessi tengsl nefnast geðtengsl og myndast yfirleitt á 

fyrstu æviárunum. Margir telja að næmiskeið fyrir myndun geðtengsla sé á tímabilinu sex til 

átján mánaða. Fyrir þann aldur gera börn ekki mikinn greinarmun á því hver annast þau en 

þegar sex mánaða aldri er náð þá fara þau að gera upp á milli fólks og vilja frekar einhvern 

einn heldur en annan (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007:55). 

John Bowlby (sálgreinandi, 1907 – 1990) taldi að umönnun sem börn fengju á fyrstu 

árum ævi sinnar væri undirstaða að andlegri heilsu á fullorðinsárunum. Hann setti fram 

kenningu er nefnist móðurafrækslukenning en hún gengur út frá því að fyrstu fimm æviárin 

séu mótunarskeið sem allur annar þroski byggist á. Ef börn fara á mis við góða umönnun 

fyrstu árin þá verður þroski þeirra nánast alltaf fyrir skaða, það er honum seinkar bæði 

líkamlega, vitsmunalega og félagslega. Þar af leiðandi skiptir miklu máli að undirstaðan sé 

góð þar sem ekki er hægt að breyta henni eftir að þessi tími er liðinn (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007:330; Bowlby, 1990:21 – 22). Áhrifin eru mismunandi eftir börnum, 

sum verða fyrir miklum skaða á meðan önnur verða fyrir litlum. Ekki liggur fyrir nákvæm 

ástæða fyrir þessu en það eru ýmsir þættir sem geta haft áhrif á hversu mikil áhrifin verða, tl 

dæmis þættir eins og erfðir, aldur og aðstæður (Bowlby, 1990: 22).  

Hægt er að sjá hvort geðtengsl hafa myndast þegar barn kemst í uppnám þegar 

umönnunaraðili fer í burtu, vill vera nálægt honum og leitar til hans í ókunnugum aðstæðum. 

Geðtengsl við aðra í fjölskyldunni myndast síðan í kjölfarið af fyrstu geðtengslunum. 

Mikilvægasta tímabilið til að skapa ævilöng mynstur á sér stað fyrsta æviárið. Fyrstu níu 

mánuðirnir eftir fæðingu fara í að skapa andlega hugmynd af aðalumönnunaraðila. Frá 

fæðingu og til þriggja ára aldurs er einstaklingur ekki fær um að tjá í orðum og minningum 

þau yfirþyrmandi áhrif sem missir hefur á líf hans. Upp frá þessu leitast einstaklingurinn eftir 

því að leysa ráðgátuna um hvað nákvæmlega tapaðist til að reyna fylla upp í tómarúmið. Ef 

tengslamyndunin tekst ekki vel getur það haft áhrif á tilfinningalíf barnsins í formi andlegrar 

kreppu (Di Ciacco, 2008:26; Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007:317; Guðrún Friðgeirsdóttir 

og Margrét Jónsdóttir,2006:224 – 228). Andleg kreppa, eins og fjallað var um hér á undan, 

getur haft eyðileggjandi áhrif ef hún leysist ekki á uppbyggilegan hátt.  



12 
 

Því nánari sem tengsl ungbarns eru við manneskju því faldari eru ,,stillingar“ sem 

leynast í daglegum rútínum, áhrifum og skynjunartengslum við heiminn. Þetta stuðlar að 

samheldni. ,,Stillingarnar“ skapa tilhlökkun og eftirvæntingu um að daglegar athafnir verði 

reglulegar, stöðugar og fyrirsjáanlegar. Að missa aðalumönnunaraðila sem ungbarn hristir upp 

í óþroskuðum huga og líkama barns og innrætir langvarandi ótta um að verða yfirgefið. Dauði 

aðalumönnunaraðila getur þannig skilið eftir tómarúm fyrir lífstíð ef ást og kunnuglegar 

,,stillingar“ koma ekki í staðinn (Di Ciacco, 2008:26). 

Tilfinningagreind er hugtak sem er eignað fræðimönnunum John D. Mayer og Peter 

Salovey. Þeir skilgreina hugtakið sem getu til að meta eigin tilfinningar og annarra ásamt 

geðshræringum, geta greint á milli þeirra og notað upplýsingarnar til að stjórna eigin hugsun 

og gjörðum. Þeir skipta tilfinningagreind í fjóra meginþætti: Í fyrsta lagi hæfileikann til að 

skynja tilfinningar, í öðru lagi hæfileikann til að nota tilfinningar til að skerpa hugsun, í þriðja 

lagi hæfileikann til að skilja tilfinningar og í fjórða lagi hæfileikann til að hafa stjórn á 

tilfinningum. Uppröðunin á þáttunum vísar til þroskaferils eiginleikanna og hvernig þeir verða 

hluti af sálarlífi barna og síðan fullorðinna (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007:184 – 185; 

Mayer, Salovey og Caruso, 2004:199). Allt skiptir þetta máli í sambandi við félagslega 

hæfileika barna í framtíðinni og hefur þar af leiðandi áhrif á samskipti barns og hvernig því 

gengur að verða hluti af samfélaginu.  

Goleman (2000:47) telur að færni á tilfinningasviðinu sé nokkurskonar frumhæfileiki 

sem ræður því að mestu hvernig aðrir hæfileikar nýtast. Einstaklingar sem hafa 

tilfinningagreind þekkja sínar eigin tilfinningar, hafa vald á þeim, geta ráðið í tilfinningar 

annarra og brugðist við þeim. Þeir einstaklingar sem ekki hafa góð tök á tilfinningum sínum 

eiga oft í innri baráttu sem dregur úr getur þeirra til skýrrar hugsunar og markvissra starfa. 

Samkvæmt þessu er mikilvægt að einstaklingar hafi vel þroskaða tilfinningagreind og eins og 

fram hefur komið þá getur áfall á fyrstu æviárunum haft áhrif á tilfinningalegan þroska. Þar af 

leiðandi er mikilvægt ef börn verða fyrir áföllum á fyrstu æviárunum, eins og að missa ástvin, 

að þau fái aðstoð sem tryggi að tilfinningalegur þroski þeirra staðni ekki. Hér á undan hefur 

mikið verið talað um hvað fyrstu fimm æviárin skipta miklu máli, með það í huga verður farið 

nánar í þessi ár. 

3.2. Aldursbilið 0 – 6 ára 

Með hugtökin börn og sorg í huga verður aðaláherslan lögð á aldursbilið frá fæðingu til sex 

ára. Börn á þessum aldri eru hvað mest ósjálfbjarga sérstaklega við að vinna úr sorginni 

(Dyrerov, 2008:71). Þessum aldurshópi má skipta í tvo hópa, fyrri hópurinn eru börn frá 
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fæðingu og fram að tveggja ára aldri og seinni hópurinn eru börn á aldrinum tveggja til sex 

ára. Það þýðir lítið að útskýra fyrir barni sem er átján mánaða að foreldri sé dáið og komi 

aldrei aftur því það hreinlega skilur það ekki. Það hefur hvorki skilning á dauðanum eða 

málþroska til að skilja það sem er verið að útskýra fyrir því (Di Ciacco, 2008:68).  

Það sem er síendurtekið fyrstu tvö til þrjú æviárin verður innbyggt hjá einstaklingi. Þess 

vegna er mikilvægt að ef barn upplifir missi á þessum árum að það sé tekið föstum tökum en 

ekki bara reiknað með að barnið muni ekki eftir þessu þar sem það var svo ungt. Fyrstu 

mánuðirnir sem börn lifa er sá tími þar sem þau móta hæfnina til að bregðast við 

streitueinkennum sem þau verða fyrir frá samfélaginu (Di Ciacco, 2008:70).  

Börn öðlast hæfileikann til að treysta um níu til tólf mánaða aldurinn vegna þess hvernig 

umönnunaraðilinn kemur fram og tengist þeim andlega. Það er aðeins þegar barn hefur náð 

þessum aldri sem það getur upplifað aðskilnað. Þar með er ekki sagt að yngri börn upplifi ekki 

missi, þau gera það einungis á annan hátt. Börn sem hafa misst einhvern, til að mynda við 

þriggja mánaða aldur, geta upplifað eins og eitthvað vanti jafnvel þótt þau viti ekki að þau 

hafi orðið fyrir missi á lífsleiðinni (Di Ciacco, 2008:71 – 72). 

Frá eins árs aldri fram að tveggja ára aldri eru börn að leita að jafnvægi milli sjálfstæðis 

og því að vera háð einhverjum. Ef barn upplifir missi á þessu stigi þá getur það haft áhrif á 

seinni stigum eins og í tengslum við jafningja, í nánum vinasamböndum og getuna til að eiga 

náin samskipti við maka. Barn sem missir einhvern á þessu stigi upplifir aðskilnaðarkvíða og 

ef það er ekki unnið úr honum getur missir seinna á lífsleiðinni endurvakið þennan kvíða (Di 

Ciacco, 2008:70 – 71). 

Aðalmarkmiðið á fyrstu tveimur árunum er tengslamyndun. Hún á sér stað í gegnum 

aðal umönnunaraðila fyrsta árið þar sem barnið myndar með sér væntingar um hvernig aðrir 

muni koma fram við það út frá umönnunaraðila. Hérna er barnið að læra hvort heimurinn er 

öruggur staður. Samkvæmt Erik Erikson er þetta stig kallað traust gegn vantrausti. Ef 

aðalumönnunaraðilinn mætir þörfum barnsins lærir það traust en ef þörfum barnsins er ekki 

mætt þá þróar það með sér vantraust. (Di Ciacco, 2008:71; Frost, Wortham og Reifel, 

2008:107).  

Börn á aldrinum tveggja til sex ára skilja ekki varanleika dauðans. Jafnvel þótt þau noti 

viðeigandi orð líkt og „pabbi er dáinn“ þýðir það ekki að þau skilji hvað það hefur í för með 

sér. Vitsmunaleg geta barna á þessum aldri er ekki svo mikil að þau skilji hvað felst í 

dauðanum ásamt því að tungumálahæfileikar þeirra eru ekki nægjanlegir til að lýsa 

tilfinningum þeirra og hugsunum. Þetta gerir það að verkum að barn sem upplifir missi getur 

ekki beðið um það sem það vantar þegar það er hrætt, reitt, týnt og örvinglað. Skortur á 
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tjáningu um missi þýðir ekki að minningin um hinn látna sé ekki til staðar sama hvort hún er 

meðvituð eða leynist í huga og líkama (Di Ciacco, 2008:83).  

Börn búa ekki yfir þeirri getu að aðskilja, flokka eða skipuleggja missi sem þau hafa 

upplifað í stærra samhengi. Þegar þau eru í neyð þá geta þau ekki talað um það sem angrar 

þau vegna þess að þau hafa ekki öðlast hæfileikann til að tjá sínar innstu tilfinningar og 

hugsanir með orðum. Til að tjá sig sýna þau ótta, reiði, sorg, rugling og einmanaleika sinn í 

athöfnum. Með þessu eru þau að vinna úr sorg sinni og jafnframt að láta fólkið í kringum sig 

vita af henni (Di Ciacco, 2008:83). Ein leið sem börn nota til að tjá sig er í leik en leikur er 

afar mikilvægur þáttur í þroska barna. Erikson (sálkönnuður 1902 – 1994) telur leikinn vera 

tjáningarleið barna sem eru að þroskast, að þau noti hann til að meðhöndla veruleikann.  

Leikurinn er meðal annars leið sem börn geta notað til að leysa úr þeim tilfinningum og 

áhyggjum sem þau búa yfir. Leikur býr þannig yfir meðferðargildi þar sem börn geta unnið úr 

þeirri reynslu sem þau hafa upplifað. Í gegnum leikinn skapa börn sér aðstæður þar sem þau 

eru við stjórnvölinn og geta stjórnað bæði sér og umhverfi sínu. Samkvæmt Erikson þá er 

þetta einmitt tilgangurinn með leik. Leikurinn veitir flestum börnum sálræna 

öryggistilfinningu í gegnum ímyndunaraflið þar sem það eftirsóknarverða getur verið 

raunverulegt þó ekki sé nema í stuttan tíma (Frost, Wortham og Reifel, 2008: 34; Valborg 

Sigurðardóttir, 1991:23).  

Börn á þessum aldri reyna oft frekar að hugga fullorðna fólkið í kringum sig í staðinn 

fyrir að deila sínum byrðum með þeim. Börn vita að hlutirnir verða óstöðugir þangað til fólkið 

í kringum það hefur náð stöðugleika. Alveg eins og fullorðna fólkið þá geta börnin lesið í 

svipbrigði þeirra sem eru í kringum þau. Það er í verkahring fullorðna fólksins að taka sér 

tíma og reyna að setja sig í spor barnanna og gera sér í hugarlund hvernig þeim líður. Ef 

umönnunaraðili eða aðilar treysta sér ekki til að gera þetta sjálfir þá ættu þeir að finna aðila 

sem getur veitt barninu stuðning (Di Ciacco, 2008:85).  

Hér hefur verið gerð grein fyrir hvernig aldur hefur áhrif á sorgarferlið. Einnig hvað 

þroski og tilfinningar hafa mikið að segja um það hvernig börn takast á við sorg og að ef þau 

verða fyrir áföllum þá getur það haft áhrif á þroska þeirra. Í næsta kafla verður gerð nánari 

grein fyrir sorg og sorgarviðbrögðum barna.  
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4. Börn og sorg  
Í köflunum hér á undan hafa verið skoðaðar fræðikenningar um sorg ásamt því að farið var 

yfir áhrif þroska og aldurs á sorgarviðbrögð. Sorg hjá börnum getur stafað af mörgum 

ástæðum eins og fyrr greinir, til að mynda ástvinamissi, fæðingarþunglyndi móður, sorg 

umönnunaraðila, skilnaði foreldra eða aðskilnaði við foreldri í lengri tíma til að mynda vegna 

starfs, vinur flytji í burtu, flutningum, veikindum og hamförum (Di Ciacco, 2008:72). Jafnvel 

þótt foreldrar og aðrir fullorðnir vilja vernda börn frá erfiðleikum lífsins þá geta þeir ekki 

komið í veg fyrir að börn upplifi sorg. Sorgin þarf ekki alltaf að vera tengd ástvinamissi en 

það er líklegt að börn upplifi þær tilfinningar sem eru tengdar sorg. Jafnframt flækist sorg 

barna vegna sakleysis, varnaleysis og skorts þeirra á að geta unnið úr hlutum á þroskaðan hátt 

(Heath, Leavy, Hansen, Ryan, Lawrence og Sonntag, 2008:259).  

Sorg barna er persónubundin og það eru margir þættir sem hafa áhrif á hana til að 

mynda skilningur þeirra á dauðanum, aldur, lífsreynsla og tilfinningar. Kyn getur haft áhrif, 

orsök andláts og hversu náið barnið var þeim látna (Heath o.fl., 2008:260). Annað sem hefur 

áhrif er stuðningur fjölskyldu, trúarskoðanir og menning, hefðir tengdar sorg, vitsmunir barna 

og tjáningarstíll þeirra (Cohen og Mannarino, 2004:819). Barn sem á auðvelt með að tjá 

tilfinningar sínar á líklegast eftir að komast í gegnum sorgarferlið á nokkuð „heilbrigðan“ 

hátt. Á meðan barn sem byrgir tilfinningar sínar innra með sér er líklegra til að eiga í 

einhverjum erfiðleikum (Charkow, 1998:118).  

Börn upplifa sorgarferlið líkamlega, tilfinningalega, hegðunarlega og taugafræðilega líkt 

og aðrir aldurshópar. Líkamlega sorgin birtist helst í vandræðum með svefn sem getur komið 

fram í erfiðleikum með að sofna, sofa of lengi, martröðum og erfiðleikum við að vakna á 

morgnana. Önnur líkamleg einkenni eru höfuðverkir, að pissa undir, magaverkir, breytingar á 

matarlyst, hægðatrega, niðurgangur og mikil þreyta (Di Ciacco, 2008:60). 

Tilfinningaleg einkenni eru aðskilnaðarkvíði, ótti um að aðrir deyi eða fari, skömm, 

reiði, sektarkennd, ofskynjanir, fælni við skóla, bjargarleysi, vonleysi, erfiðleikar með nám, 

hugsanir um dauðann og sjálfsmorðshugsanir (Di Ciacco, 2008:60). 

Helstu hegðunareinkennin eru afturför á fyrra stig í þroska þar sem barni fannst það vera 

öruggt, pirringur, uppnám/hugarrót, frekjuköst, að verða of háður ákveðnum aðila, að hanga í 

nýja umönnunaraðilanum, hafa minni áhuga fyrir að rannsaka, minni einbeiting og ofvirkni 

(Di Ciacco, 2008:61). 

Taugafræðileg einkenni missis er röskun á þroska vissra svæða í heila. Mest hætta er á 

skaða á mikilvægum og viðkvæmum tímabilum til að mynda þroski á heilaberki ennisblaðsins 

í heilanum (Di Ciacco, 2008:61), samanber umfjöllun í þriðja kafla hér að framan. Sorginni 
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fylgja ákveðin viðbrögð og enginn sem upplifir sorg kemst hjá slíkum viðbrögðum. Hér á eftir 

verður farið nánar út í þau sýnilegu og ósýnilegu einkenni sem fylgja sorginni. 

4.1. Sorgarviðbrögð  
Öll börn upplifa sorg sama hvað þau eru gömul. Birtingarmynd sorgarinnar hjá börnum ræðst 

af því á hvaða þroskastigi þau eru. Til að hægt sé að bregðast við sorg barna er mikilvægt að 

þekkja sambandið á milli þess hvernig sorg birtist og aldurs þeirra. Mikill munur er á því 

hvernig smábörn, leikskólabörn og grunnskólabörn bregðast við missi (D´Antonio, 2011:17). 

Einnig hefur það áhrif hversu nákominn aðilinn sem deyr er barninu. Dauði foreldris hefur 

mest áhrif og þar á eftir er dauði systkinis. Jafnframt hefur orsök dauðans áhrif, það er að 

segja hvort hann bar skyndilega að eða var fyrirsjáanlegur, var hægt að koma í veg fyrir hann 

eða var hann óumflýjanlegur (Webb, 2011:135).  

Þegar hefja á vinnu við að aðstoða börn við að vinna úr sorg er mikilvægt að hafa í huga 

hvort áfallið, sem barnið hefur orðið fyrir, hafi verið skyndilegt og ófyrirsjáanlegt eða hvort 

það hafi haft einhvern aðdraganda. Áfall sem hefur orðið skyndilega, með engum fyrirvara, er 

oft þyngra því þá er enginn tími fyrir barnið til að undirbúa sig eins og hægt er þegar áfallið 

hefur aðdraganda líkt og þegar um sjúkdóm er að ræða (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 1995:185). Þegar dauði er fyrirsjáanlegur endurspeglast viðbrögð barns í því 

hvernig því er greint frá að viðkomandi manneskja geti dáið. Andlegur undirbúningur og 

möguleikinn á því að kveðja hjálpar barninu í því að vinna úr yfirvofandi sorg. Þrátt fyrir 

þennan undirbúning þá sýnir barnið samt tafarlaus sorgarviðbrögð. Fyrirsjáanlegur dauði 

minnkar einnig áfallið sem fylgir skyndilegu dauðsfalli (Dyrerov, 2008:22). Þrátt fyrir að barn 

fái fyrirvara um áfall og sé undirbúið undir það andlega þá koma alltaf fram sorgarviðbrögð á 

borð við: Sljóleika, mótmæli, ótta, efa, áfall og lítil viðbrögð við því sem gerðist (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995:185). 

Þegar barn missir náinn ástvin þá glatar barnið ekki aðeins ást og umhyggju þess 

tiltekna aðila heldur veldur missirinn einnig miklum breytingum á daglegu lífi barnsins og 

óstöðugleika í lífi þess (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995:186). Ef börn hafa 

misst annað eða báða foreldra sína er ákveðin hætta á að þau eigi eftir að glíma við sálræna 

erfiðleika seinna á lífsleiðinni, líkt og þunglyndi og sjálfsmorðshættu. Eins og fram kom hér 

að framan þá skiptir gífurlega miklu máli fyrir þroska barns að það nái að mynda tengsl við 

umönnunaraðila á fyrstu árunum. Börn bregðast að mörgu leyti líkt við missi systkinis eins og 

missi foreldris en viðbrögðin eru oftast ekki eins sterk eða vara jafn lengi. Að því leyti eru 
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afleiðingarnar ekki eins alvarlegar til lengdar eins og við missi á foreldri (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995:186). 

4.1.1. Algeng sorgarviðbrögð og helstu einkenni 

Sorgarviðbrögð smábarna eru á þann hátt að börnin hverfa til baka og byrja aftur að sjúga á 

sér þumalfingur og ef þau eru hætt að nota bleiu þá fara að eiga sér stað fleiri slys. Auk þess 

sýna þau aðskilnaðarkvíða, hanga utan í ummönnunaraðila og fá frekjuköst ásamt augljósri 

depurð og hlédrægni. Jafnframt getur syrgjandi barn verið hrætt við myrkrið og glímt við 

svefntruflanir og martraðir. Jafnvel þótt smábörn skilji ekki dauðann þá vita þau ef eitthvað 

vantar í líf þeirra. Þeim getur fundist að þau séu völd að sorginni sem þau skynja hjá öðrum í 

kringum sig en þau vantar orðaforðann til að skilja að það er ekki rétt. Sorg smábarna er 

yfirleitt ekki langlíf, hún er dreifð og miðast við aðstæður. Þegar börn fara á önnur 

þroskaskeið er líklegt að sorgin taki sig upp í öðrum birtingarmyndum (D´Antonio, 2011:18). 

Sorgarviðbrögð barna á leikskólaaldri eru í formi pirrings, aðhvarfsgreiningu, 

magaverkja og endurtekinna spurninga. Einnig upplifa þau mikinn aðskilnaðarkvíða sem þau 

túlka í leik. Sjá nánari umfjöllun um leik og gildi hans fyrir þroska barna hér síðar. Þau geta 

viðurkennt það með orðum eina stundina að þau viti að einhver sé dáin en svo snúa þau sér 

við og spyrja hvenær viðkomandi aðili komi aftur. Þau hafa ekki öðlast þann skilning að 

viðkomandi geti ekki komið aftur, að dauði sé endanlegur. Það er ekki viturlegt að fela 

sorgina fyrir börnunum því þau skynja hana og bein nálgun kemur í veg fyrir að þau dragi 

rangar ályktanir um orsök sorgarinnar. Einnig getur það að fela tilfinningar sínar fyrir 

börnunum sent þeim óbein skilaboð um að gera það sama (Baggerly og Abugideiri, 2010:117; 

D´Antonio, 2011:18 – 19; Sigurður Pálsson, 1998:17 – 18). Börn á leikskólaaldri trúa því oft 

að eitthvað sem þau gerðu eða gerðu ekki hafi orsakað dauða viðkomandi aðila. Þar af 

leiðandi er mikilvægt að fólk í umhverfi barnsins sýni því þolinmæði vegna þess það 

hreinlega hefur ekki nógu góðan skilning á hlutum tengdum dauðanum (Webb, 2011:134).  

Börn á grunnskólaaldri hafa það fram yfir yngri börn að hafa öðlast betri málþroska og 

geta þar af leiðandi tjáð sig betur. Þau sýna viðeigandi sorgarviðbrögð og reiði yfir missi en 

einnig geta sorgarviðbrögðin verið líkamleg líkt og magaverkir. Þá reiða þau sig mikið á 

eftirlifandi ummönnunaraðila og vilja helst ekki vera aðskilin frá honum (D´Antonio, 

2011:19). 

Hér á eftir er upptalning og útskýringar á helstu einkennum sorgarviðbragða. Þetta er 

ekki tæmandi listi en sýnir vonandi aðaleinkennin sem fylgja sorgarviðbrögðum.  
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Hræðsla og kvíði: Kvíði er einkenni ótta og þar af leiðandi sorgar. Ótti er skynjun á hættu 

hvort sem hún er raunveruleg eða ekki. Ótta fylgja tilfinningar um varnarleysi og að vera 

yfirgefin. Kvíða fylgja tilfinningar um óvissu, hræðslu og ótti án augljósrar ástæðu. Þegar 

börn missa einhvern sem er nákominn þeim þá kemst heimur þeirra í uppnám og þau fyllast 

öryggisleysi (Di Ciacco, 2008:36; Dyregrov, 2008:24).  

Þegar öryggi barna er ógnað þá verða þau kvíðin. Til dæmis ef barn hefur misst annað 

foreldri sitt þá er líklegt að það hafi áhyggjur yfir því að eitthvað komi fyrir eftirlifandi 

foreldri og í kjölfarið hver eigi þá að hugsa um það ef eitthvað gerist. Yngri börn fyllast oft 

aðskilnaðarkvíða og vilja ekki missa foreldri úr augsýn. Eldri börn hafa oft raunhæfar 

áhyggjur á borð við hver eigi að borga af lánunum. Ótti hjá börnum er oft sýnilegastur þegar 

þau eru að fara sofa. Börn sækjast eftir öryggi á ýmsan hátt til að mynda með því að vilja ekki 

vera ein heima, sofa annars staðar en heima og hafa ljós þegar þau eru að sofna (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995:187; Dyregrov, 2008:25 – 26; Sigurður Pálsson, 

1998:28 – 30). 

Minningar: Minningar eða ímyndir geta fest í huga barna og koma oft upp við erfiðar 

aðstæður. Minningar barna sem tengjast tilteknu áfalli sem þau hafa orðið fyrir geta geymst 

líkt og myndbandsupptaka. Nákvæm atriði á borð við lykt, hljóð og snertingu geta sótt að 

börnunum. Jafnvel áður en börn búa yfir málþroskanum til að greina frá upplifuninni þá er 

hún til staðar hjá þeim. Eftir að þau öðlast getuna til að tjá sig þá geta þau farið að segja frá 

upplifun sinni. Minningar sem tengjast áföllum geta kviknað út frá beinum og óbeinum 

áminningum um það sem gerðist. Það getur verið erfitt fyrir börn að losna við minningar á 

borð við þetta. Líklegasti tíminn fyrir minningarnar er á kvöldin og getur haft áhrif á svefn 

barna. Bæði varðandi það að sofna og í mynd óróleika og martraða (Álfheiður Steinþórsdóttir 

og Guðfinna Eydal, 1995:188; Dyregrov, 2008:27 – 28).  

Leiði, löngun og söknuður: Leiði, löngun og söknuður getur birst á mismunandi vegu. 

Sum börn gráta mikið þann sem er farinn mikið og geta virst óhuggandi. Ung börn eru jafnvel 

fær um að sýna viðbrögð á borð við þessi, þau hafa lítið athyglissvið fyrir sorg og eru yfirleitt 

ekki leið í langan tíma. Eldri börn bregðast oft við með því að draga sig í hlé, einangra sig og 

lokast, þetta gera þau stundum til að reyna hlífa foreldrum sínum við auka erfiðleikum. Börn 

ganga jafnvel svo langt að segjast vera gráta yfir einhverju öðru þegar í raun þau eru að gráta 

yfir missinum sem þau hafa upplifað. Leiði og söknuður geta birst löngu eftir dauðsfallið 

þegar barn verður fyrir áminningu um aðstöðu sína til að mynda ef það sér önnur börn með 

foreldrum sínum (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995:188; Dyregrov, 2008:29 

– 30). Löngun barns eftir manneskju sem er látin getur birst á nokkra vegu. Til að mynda með 
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því að leita að látnu manneskjunni, vera gagntekin af minningum um hana, upplifa nærveru 

og sýna hegðunarleg einkenni hennar. Mörg börn gráta sig í svefn vegna saknaðar eftir látinni 

manneskju jafnvel löngu eftir dauða viðkomandi (Dyregrov, 2008:30; Sigurður Pálsson, 

1998:30 – 32).  

Reiði og athyglisþörf: Reiði getur verið birtingarmynd fyrir sorg hjá börnum. Þau geta 

slegið, sparkað, æpt og sagt setningar líkt og: ,,Mamma var heimsk að fara þessa leið“. Þetta 

er sérstaklega algengt hjá yngri börnum því þau sýna reiði sína á mjög opinn hátt. Reiðin 

getur beinst að mörgum aðilum til að mynda þeim sjálfum, aðilanum sem lést, Guði, 

dauðanum og öðrum fullorðnum. Ástæðan fyrir þessari hegðun getur oft verið aðferð barna til 

að reyna að ná athygli fullorðna fólksins sem er til staðar (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 1995:188; Dyregrov, 2008:34; Sigurður Pálsson, 1998:34 – 35). Að öllu 

jöfnu eiga strákar erfiðara með að tjá sorg sína heldur en stelpur en það virðist vera 

,,leyfilegra“ fyrir stráka að sýna reiði. Líkamleg einkenni sorgar eru hærri blóðþrýstingur, 

hraðari hjartsláttur og aukið adrenalín. Reiði hefur jákvæða hlið því ef henni er fundinn 

uppbyggilegur farvegur getur hún styrkt börn og byggt upp gefandi og uppbyggilegar 

tilfinningar. Uppbyggilegur farvegur fyrir reiði getur til dæmis verið íþróttir og að teikna eða 

móta úr leir. Reiði getur þannig þjónað sem hvatning og orka til að breyta hlutum (Di Ciacco, 

2008:39 – 40; Dyregrov, 2008:35; Sigurður Pálsson, 1998:35). Þar sem reiði getur hjálpað 

börnum við sorgarferli sitt þá ættu umönnunaraðilar að hjálpa þeim að finna reiðinni 

jákvæðan farveg ef hún er til staðar. Þetta á bæði við um stráka sem stelpur því þær hafa alveg 

jafn mikinn rétt á að vera reiðar eins og strákarnir.  

Skömm, sektarkennd og sjálfsásökun: Skömm er tilfinning sem kemur yfirleitt fram á 

aldursbilinu átján mánaða til þriggja ára þegar börn eru mjög sjálfhverf. Hluti af tilfinningunni 

skömm er að upplifa sig ófullkominn, þetta orsakast oft af aðskilnaði við móður á unga aldri. 

Skömm í barnæsku setur höft á félagshæfileika barna og kennir þeim að tengja orsök við 

afleiðingu. Börn sem komast ekki yfir tilfinninguna um skömm geta ekki unnið sig út úr sorg 

og færast yfir í skömm sem eitrar út frá sér. Þetta felst í því að börnin sjá ekki gráu svæðin, 

hlutirnir eru annað hvort góðir eða slæmir en það eru gráu svæðin sem leyfa samhygð og 

fyrirgefningu (Di Ciacco, 2008:40; Sigurður Pálsson, 1998:36).  

Börn halda iðulega að hugsanir þeirra, hegðun og tilfinningar hafi haft áhrif á það sem 

gerðist. Ástæðan fyrir þessu er líklegast að hugsunarháttur barna er sveipaður töfrum og þess 

vegna trúa þau því að hugsun og tilfinningar geti haft áhrif á það sem gerist. Þetta á 

sérstaklega við ef barn hefur verið afbrýðisamt út í systkini og það eitthvað komið fyrir það. 

Viðbrögð á borð við þetta eru algengari hjá yngri börnum. Börn geta einnig ásakað sig sjálf 
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hafi þau verið að gæta systkinis sem síðan deyr til að mynda af slysförum eða vöggudauða 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995:188; Dyregrov, 2008:36 – 37). 

Sektarkennd kemur fyrst fram í kringum þriggja til fjögurra ára aldurinn og þróast út frá fyrri 

framvindu af skömm. Sektarkennd á meira við um hegðun einstaklings en heildar persónu 

hans (Di Ciacco, 2008:41). 

Þunglyndi: Einn af göllunum við þunglyndi er reiði sem beinist inn á við. Einkennin 

geta verið svartsýni, tilfinning um vanmátt, viðvarandi sorgartilfinning, minni orka, skortur á 

ánægju, breyting á matar- og svefnvenjum ásamt hugsunum um dauðan eða sjálfsmorð. Ef 

börn sem þjást af þunglyndi fá ekki aðstoð geta þau gefist upp á að leita leiða til að vinna úr 

og sætta sig við það sem þau hafa misst. Jafnframt missa þau trúna á að draumar þeirra geti 

ræst (Di Ciacco, 2008:42).  

Líkamleg einkenni: Það er algengt að ýmis líkamleg einkenni komi fram hjá börnum 

sem glíma við sorg, til dæmis magaverkur, ógleði, vöðvaverkir eða höfuðverkur. Þetta geta 

verið eðlileg einkenni en einnig fá einkenni á borð við þessi oftast mikla athygli frá fullorðna 

fólkinu sem styrkir oft einkennin og það sem börnin fá út úr því að kvarta undan þeim. Önnur 

viðbrögð eru einnig vel þekkt eins og svartsýni gagnvart framtíðinni, kvíði, vangaveltur um 

orsök og afleiðingar samhliða því að vilja forðast tengsl við aðra (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 1995:188; Dyregrov, 2008:39; Sigurður Pálsson, 1998:38). Í aðstæðum eins 

og þessum gæti verið hjálplegt fyrir umönnunaraðila að reyna að sýna börnunum aukna 

athygli sem beinist að einhverju öðru en  höfuðverknum og magaverknum.  

Hörfun, afskiptaleysi og örvænting: Þegar barn upplifir sig vanmáttugt þá beitir það 

úræðum á borð við að draga sig til baka, afskiptaleysi og örvæntingu til að hjálpa sér að takast 

á við hluti. Að draga sig til baka gefur syrgjandi barni tíma til að taka sig saman að nýju til að 

geta tekist á við ytri breytingu. Áköf örvænting eða mikil hörfun sem varir í meira en nokkrar 

vikur gefur til kynna að það þurfi að leita fagaðstoðar (Di Ciacco, 2008: 41). 

Hér að framan hefur verið farið í smiðju margra fræðimanna og skoðaðir helstu 

þættirnir sem hafa áhrif á sorg og sorgarviðbrögð barna. Fjallað var um helstu einkenni 

sorgarviðbragða og hvernig aðstæður barna geta haft áhrif á þau. Í fjórða kafla var skoðað 

hvernig þroski hefði áhrif á sorgarúrvinnslu en í þessum kafla var sjónum beint að þáttum í 

umhverfinu sem hafa áhrif líkt og stuðningur fjölskyldu, menning og hvernig andlát ber að. 

Það hvort andlát ber að óvænt eða er fyrirfram vitað hefur áhrif á hvernig barnið tekst á við 

sorgina. Í næsta kafla verður leitast við að svara þeirri spurningu hvað sé hægt að gera til að 

mæta þörfum barna og aðstoða þau við að vinna úr sorg sinni. Þetta er afar mikilvægt, eins og 

sjá má af umfjölluninni hér að framan, því börn eru ekki fær um að leysa úr þessu verkefni ein 
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og óstudd. Ef þau fá aftur á móti stuðning og aðstoð ættu þau að komast ágætlega í gegnum 

sorgina og er því ótvírætt forvarnargildi fólgið í að vel takist til. 
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5. Hvernig er hægt að aðstoða börn við að vinna úr sorg? 
Eins og fram hefur komið hér að framan þá er ekki hægt að koma í veg fyrir að börn upplifi 

sorg, enda ekkert sem bendir til að það væri æskilegt, en ef ekki er rætt við þau um dauðann 

þá verða þau ringluð og óörugg. Uppbyggjandi leið til að ræða við þau um dauðann er að 

skapa umhverfi þar sem þau geta tjáð tilfinningar sínar og spurt spurninga um dauðann og 

sorgina sem þau upplifa (Charkow, 1998:117). Það er ekki til mikið fastmótað efni sem tekur 

til þess hvernig eigi að mæta sorg hjá börnum og vinna úr henni. Það eru þó til einhverjar 

meðferðir sem eru þroskamiðaðar og byggja á leik, bókum (Ayyash-Abdo, 2001:423; Register 

og Hilliard, 2008:163), sjónlistum, hreyfingu, kvikmyndum, tónlist og er hannaðar til að mæta 

þörfum barna sem eru að syrgja. Meðferðir á borð við þessar byggja mikið til á sérfræðingum 

og eru erlendar (Register og Hilliard, 2008:163). Hér aðeins seinna verður fjallað nánar um 

nokkrar af þessum meðferðum, nánar tiltekið leiki, bækur, tónlist og sjónlistir. Þyrfti að 

komast að því að hvort einhver prógrömm séu til hér á Íslandi.  

Ástvinamissir hefur áhrif á alla fjölskylduna og því þurfa börn öruggan og 

stuðningsríkan stað þar sem þau geta unnið úr sorg sinni. Hópar sem eru ætlaðir þeim sem 

hafa misst einhvern geta veitt stuðning og verið syrgjandi einstaklingum til halds og trausts á 

tilfinningaríkum tíma. Svona hópar eru uppbyggjandi, veita jákvæð félagsleg samskipti, 

tækifæri til að tjá tilfinningar, læra um hugtök er tengjast dauðanum, forðast neikvæðar 

hugsanir og breyta hegðun (Register og Hilliard, 2008:164). Hér á eftir verður leitast við að 

varpa ljósi á hvað hægt sé að gera til að vinna úr sorg hjá börnum.  

Sorg er einstaklingsbundin og þess vegna ættu umönnunaraðilar barna ekki að ætlast til 

að þau fylgi ákveðnum tímamörkum  eða komist yfir sorgina á ákveðnum tíma (Cohen, og 

Mannarino, 2011:118). Það er mikilvægt að leyfa börnum að syrgja á sinn hátt en ef hegðun 

þeirra er truflandi eða af neikvæðum toga þá þarf að grípa inn í. Í svoleiðis tilfellum getur 

verið gott fyrir umönnunaraðila, kennara og aðra sem koma að umsjón barns að ráðfæra sig 

við fagaðila um ráð og lausnir til að styðjast við. Stundum er nóg að byrja að fylgjast með 

hegðuninni og sjá hvernig hún þróast, helsta undantekningin frá þessu er ef barn talar um 

sjálfsvíg eða reynir það þá þarf að grípa inn í strax (Heath o.fl., 2008:260).  

Ef umönnunaraðilar syrgjandi barns ætla að hjálpa því í gegnum sorgarferlið þá er 

mikilvægt að þeir geti ímyndað sér hvernig barninu líður og geti sýnt því hlýju þrátt fyrir sína 

eigin sorg. Til að geta gert þetta á sem árangursríkastan hátt þá er mikilvægt að hafa þekkingu 

á mismunandi aldurstigum barna ásamt algengustu sálrænu einkennum þeirra. Annað sem 

skiptir máli er að barnið haldi áfram í skóla og fái allar nauðsynlegar upplýsingar þar. 

Jafnframt að útvega barninu einstaklingsmeðferð ef það þarf á því að halda til að koma í veg 
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fyrir bælingu og því sem getur fylgt henni seinna meir (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 1995:189 – 190). Annað sem ekki er síður mikilvægt að foreldrar geri er að hugsa um 

sjálfan sig til að geta mætt þörfum barnsins (Di Ciacco, 2008:87). Ef foreldri eða foreldrar sjá 

sér ekki fært að styðja barnið vegna eigin sorgar þá er mikilvægt að finna einhverja aðra 

fullorðna manneskju sem barnið getur leitað til eins og einhvers ættingja eða fagmanneskju. 

Til að börn geti öðlast einhverja úrlausn á sorg sinni þá verða þau að njóta stuðnings úr 

umhverfi sínu (Charkow, 1998:119, 121).  

Þegar segja á barni frá andláti er mikilvægt að það heyri um það frá einhverjum 

fullorðnum sem það hefur tengsl við. Velja þarf góðan stað þar sem er næði og er afsíðis, 

setjast niður með barninu og segja barninu frá á sem réttastan og nákvæmastan hátt. Snerting 

og líkamleg nánd skapa öryggistilfinningu og því getur verið gott að taka barnið í fangið eða 

setjast við hliðina á því. Til að mynda er hægt að byrja samtalið á því að segjast hafa eitthvað 

sorglegt að segja, þetta opnar á það sem þarf að tilkynna barninu. Síðan er farið nánar út í það 

sem gerðist. Ef það er slys er barninu greint frá því á sem skýrastan hátt og mikilvægt er að 

gefa því réttar upplýsingar. Það á að forðast að fegra málið með því að segja að manneskjan 

sem er látin sé sofandi eða farin í langt ferðalag því það ruglar barnið aðeins. Þá er betra að 

vera beinskeyttur og segja einfaldlega að viðkomandi sé látinn, hjartað sé hætt að slá, hann 

andi ekki lengur, hárið sé hætt að vaxa og að hann finni ekki lengur til. Þetta hjálpar barninu 

að vinna úr atburðinum samkvæmt sínu þroskastigi. Barn getur brugðist við fréttunum á 

margskonar vegu og því er mikilvægt að vera undirbúin undir allt frá gráti til afneitunar. Ef 

barn grætur mikið er nauðsynlegt að leyfa því að gráta, ekki reyna að stoppa það einungis 

reyna að hugga það og vera til staðar. Það er líklegt að það þurfi að endurtaka upplýsingarnar 

fyrstu dagana eftir andlátið (Di Ciacco, 2008:88 – 90; Sigurður Pálsson, 1998:16 – 17). 

Mikilvægt er að láta barn vita að það sé í lagi að gráta og vera til staðar þegar það grætur til að 

veita huggun. Einnig er í lagi að gráta með því eða fyrir framan það, því það styrkir einungis 

þau skilaboð að það sé í lagi að gráta. Ef barn er reitt þá þarf að finna leið fyrir það til að fá 

útrás fyrir þessa reiði, möguleg leið fyrir barnið gæti verið að kýla púða (Charkow, 1998:119).  

Þrjár gagnlegar leiðir til að mæta þörfum barna sem hafa upplifað missi er að hlusta, 

gefa réttar upplýsingar og aðlaga þær að aldri og þroska barns. Ef börnum finnst þau vera 

hjálparlaus geta þau haldið að aðstæður þeirra séu varanlegar þá geta fullorðnir aðilar í 

kringum barnið veitt þeim stuðning með því að hlusta. Þá ætti að forðast setningar á borð við: 

,,Ég veit nákvæmleg hvernig þér líður“ því enginn veit nákvæmlega hvernig öðrum líður. 

Betra væri að nota setningar á borð við: „Þetta hlýtur að vera mjög erfitt“, „Ég er hérna ef þú 

þarfnast mín“ og „Til að ég geti hjálpað þér þá þarft þú að segja mér hvernig þér líður og hvað 
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þú ert að hugsa“. Ekki er nauðsynlegt að gera þetta sitjandi og mörgum börnum gæti þótt 

betra að gera eitthvað annað á meðan þau tala til dæmis ganga, teikna eða leira. Ef barn er 

ekki tilbúið til að tala verður að virða það, þá er einungis hægt að láta það vita að þú sért til 

staðar og viljir hjálpa á þann hátt sem því þykir best. Þegar barn spyr spurninga er 

nauðsynlegt að svara á réttan hátt og gefa réttar upplýsingar. Til lengdar þá skilar hálfur 

sannleikur og að forðast umræðuefnið engu nema vantrausti og vandræðum í samskiptum. 

Þetta vinnur gegn þeim bata sem sorgarferlið hefur í för með sér (Heath o.fl., 2008:260 – 

261).  

Það eru nokkrir þættir sem þarf að takast á við til að vinna úr sorg. Þetta eru þættir eins 

og tala um dauðann, syrgja þann látna, takast á við tvíræðar tilfinningar um þann látna, 

varðveita góðar minningar, endurskilgreina sambandið við þann látna og varðveita núverandi 

sambönd og stofna til nýrra. Að tala almennt um dauðann getur verið gagnlegt fyrir börn því 

þau hafa ekki endilega þorað eða viljað spyrja spurninga um dauðann. Að syrgja þann látna 

felur í sér að barnið viðurkenni hvað það hefur misst til að það geti tekist á við sársaukann 

sem því fylgir. Að takast á við tvíræðar tilfinningar gerir börnum kleift að viðurkenna að sá 

látni hafi haft galla eins og aðrir án þess að gera lítið úr dauða viðkomandi eða hversu mikið 

hann var elskaður. Þetta á einna helst við í aðstæðum þar sem til staðar er óleystur ágreiningur 

eða andlát viðkomandi tengist fordómum (sjálfsmorð, andlát tengd fíkniefnum eða eyðni). Að 

varðveita góðar minningar um þann sem er látinn er forsenda fyrir því að einstaklingurinn 

leyfi sér að varðveita núverandi sambönd og stofna til nýrra. Að endurskilgreina sambandið 

við þann látna er mikilvægur þáttur í því að börn geti haldið áfram að þroskast. Þetta gerir ráð 

fyrir því að börn samþykki þá staðreynd að samband þeirra við þann látna hafi breyst úr 

samskiptum yfir í minningu. Að varðveita núverandi sambönd og stofna til nýrra felur í sér að 

börn geri sér grein fyrir því að enginn geti komið í staðinn fyrir þann látna en aðrir geti tekið 

við einhverjum hlutverkum sem hinn látni gegndi. Til dæmis að fara með það í leikskólann 

eða sækja það í hann (Cohen og Mannarino, 2004:827 – 829).  

Þegar börn missa einhvern nákominn, eins og vin eða fjölskyldumeðlim, þá er það 

algengt að óraunhæf viðhorf um það sem gerst hefur og áhyggjur yfir því sem vænta má í 

framtíðinni fylgi sorginni. Þá getur sorg foreldra og óvissa þeirra um hvernig á að tala við 

börn sín um dauðann aukið líkur á ranghugmyndum og ótta barnanna. Þar af leiðandi er 

mikilvægt að framboð á hjálpartækjum sem stuðla að opnum samskiptum við börn séu 

aðgengileg. Þetta eru hjálpartæki á borð við sögu- og myndabækur, leik, sjónlistir og tónlist. 

Óstaðfestar rannsóknir hafa bent til þess að bækur geta hjálpað börnum að vinna sig í gegnum 

sorgarferlið (Hupp, 2008:166).  
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Áríðandi er að fást við ýmis viðfangsefni með börnum sem geta hjálpað þeim að vinna 

úr sorginni. Verkefnin þurfa að mæta þörfum barnanna og henta þroska og skilningi þeirra. 

Með því að tengja verkefni við kunnuglega reynslu þá er hægt að byggja grunn að nýrri 

þekkingu og skilningi. Það er sniðugt að búa til myndaalbúm með barni með myndum af 

fjölskyldu og vinum. Benda síðan á þá staðreynd að þótt þið munið alltaf sakna 

manneskjunnar sem er látin þá hafið þið ennþá alla hina í myndaalbúminu til að styðja við 

ykkur. Jafnframt er gott að barn hafi aðgang að myndum af hinum látna sem það getur skoðað 

þegar það vill. Annað sem hægt er að gera með börnum er að taka mynd af þeim látna og setja 

hana inn í hring með geislum (sól). Næst á barnið að finna orð sem lýsa manneskjunni og þau 

eru síðan skrifuð á geislana. Ef barnið er búið að læra að skrifa þá getur það gert það sjálft 

annars aðstoðar einhver fullorðinn það. Hægt er að líkja sorgartilfinningunni við glerbrot sem 

hefur verið slípað af sjónum. Þá er hægt að benda á það að glerbrot er beitt í fyrstu alveg eins 

og sorgartilfinningin en með tímanum þá slípar sjórinn og sandurinn brúnirnar á glerbrotinu 

alveg eins og sorgin slípast með stuðningi og hjálp frá öðrum. Þetta myndi virka best ef 

barninu yrðu sýnd slípað og óslípað glerbrot samhliða því sem því er sagt frá þessu (Heath 

o.fl., 2008:262 – 263).    

5.1. Bækur  

Hægt er að nota bækur og sögur sem meðferðarúrræði til að aðstoða börn við að vinna úr 

sorg. Eigi meðferð sem styðst við bækur að heppnast þarf hún að styðjast við bækur sem falla 

að þörfum þess barns sem meðferðin beinist að. Þetta geta verið tilfinningalegar þarfir, 

þroskaþarfir og þarfir tengdar trú og menningu (Heath, Sheen, Leavy, Young og Money, 

2005:566).  

Fullorðnir eiga oft erfitt með að ræða við og svara spurningum barna um dauðann, þar 

af leiðandi er upplagt fyrir þá styðjast við bækur og vel valdar sögur. Sögubækur geta hjálpað 

ungum börnum að skilja dauðann og kennt þeim aðferðir til að takast á við sorg. Jafnframt 

getur saga um dauða og sorg hjálpað börnum og fullorðnum að ræða viðkvæm og erfið 

málefni á borð við dauðann og sorgina (Baggerly og Abugideiri, 2010:118; Heath o.fl., 

2008:263). Sögupersónur sem eru að glíma við missi geta verið syrgjandi börnum 

fyrirmyndir. Börn geta fundið þær tilfinningar sem þau upplifa hjá sögupersónunum og það 

getur hjálpað þeim að tjá sínar eigin tilfinningar. Einnig getur það veitt foreldrum innsýn inn í 

hugsanir syrgjandi barns að lesa með þeim bækur sem takast á við dauða og missi 

(D´Antonio, 2011:19; Heath o.fl., 2008:263). 
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Ef nota á bækur til að aðstoða börn við að vinna úr sorg þá þarf að velja þær vel því það 

eru ekki allar bækur sem fjalla um dauðann sem henta við öll tækifæri. Hafa þarf í huga þarfir 

barna, menningu og trú þegar bók er valin. Börnin verða að geta skilið og samsamað sig við 

persónu eða persónum bókarinnar (Forgan, 2002:76; Heath og Cole, 2011:11; Heath, o.fl., 

2005:568). Bækur sem eru valdar verða að hafa persónulega merkingu fyrir barnið, veita stoð 

og styrkja sorgarferlið á einhvern hátt. Eftir að bók hefur verið lesin er kjörið að spyrja 

spurninga sem stuðla að umræðu um aðalhugmyndir bókarinnar til að leggja áherslu á 

mikilvæga punkta (Heath og Cole, 2011:11; Heath, o.fl., 2005:568). Bók telst almennt vera 

góð ef persóna er góð fyrirmynd það er að hún sýni góða aðferð við að leysa úr vandamálum 

og takast á við áskoranir. Bækur sem ætti að forðast innihalda söguþráð og persónur sem eru 

ekki góðar fyrirmyndir (Heath, o.fl., 2005:569).   

Heath o.fl., (2008:263 – 264) vitna í Moody og Moddy sem segja að þegar velja á bók 

eru sex atriði sem vert er að hafa í huga. Í fyrsta lagi þarf málfarið, innihaldið og 

söguþráðurinn að henta þroskastigi og skilningi barnsins. Í öðru lagi þarf sagan að henta 

menningarlegum og trúarlegum bakgrunni barnsins, þannig nýtir bókin best það 

stuðningskerfi sem er til staðar. Bækur sem fjalla um tilfinningaleg vandamál nýtast best ef 

þær eru skrifaðar á því tungumáli sem notað er heimafyrir. Í þriðja lagi þarf að taka tillit til 

persónuleika barnsins, áhugamála þess ásamt aðstæðunum sem liggja að baki sorgarinnar. Í 

fjórða lagi þegar velja á bók er mikilvægt að velja bækur sem útskýra dauðann á skýran og 

rökrænan hátt og forðast bækur sem útskýra hann á töfraslungin hátt. Í fimmta lagi þá þarf 

bókin ekki endilega að fjalla um látna manneskju heldur getur hún fjallað um dáið gæludýr 

eða uppspunnar persónur. Sögur sem fjalla ekki alveg beint um efnið geta oft hjálpað börnum 

meira sérstaklega þeim sem eru í afneitun eða vilja forðast að tala um dauðann. Í sjötta lagi á 

bók að sýna þá tilfinningalegu þætti sem fylgja því að vinna úr sorg sem fylgir dauða. Þetta 

eru tilfinningar á borð við depurð, reiði, afneitun, sekt og rugling  

Þegar búið er að velja bók og áður en hún er lesin er mikilvægt að kynna bókina fyrir 

barninu og tengja reynslu þess við hana. Hægt er að gera þetta með því að byrja á því að 

skoða myndina framan á bókinni og spyrja barnið hvað það haldi að gerist í sögunni. Einnig 

er hægt að kynna persónurnar sem koma fyrir í bókinni og ræða við barnið um reynslu þess 

sem gæti tengst innihaldi bókarinnar (Heath o.fl., 2005:569 – 570; Forgan, 2002:76). Einnig 

er hægt að kynna efni bókarinnar stuttlega og spyrja barnið hvort það hafi upplifað það sama 

(Forgan, 2002:76). 

Umræða um bókina eftir að búið er að lesa hana er mikilvæg. Með því að virkja barnið í 

að endursegja söguna og ræða þátttöku persónanna og tilfinningaleg viðbrögð þeirra er hægt 
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að athuga skilning barnsins á sögunni (Heath o.fl., 2005:569). Ef barnið nær að samsama sig 

við persónur bókarinnar þá getur það áttað sig á því að það er ekki eitt í að upplifa það sem 

það er að upplifa. Þetta er sérstaklega mikilvægt hjá yngri börnum þar sem þau upplifa sig oft 

ein í því sem þau eru að ganga í gegnum (Forgan, 2002:77). 

Til að styrkja enn fremur við gagnsemi bókarinnar er hægt að styðjast við ýmis 

viðfangsefni til að mynda að teikna, skrifa annan endi á söguna, skrifa nýja sögu sem byggir á 

sömu þáttum og sú sem var lesin og hlutverkaleikur sem byggður er á sögunni (Heath o.fl., 

2005:569 – 570). Viðfangsefni á borð við þessi hjálpa barninu að vinna úr þeim upplýsingum 

sem það hefur fengið í gegnum bókina og öðlast einhverskonar niðurlag og getu til að takast á 

við það sem er að angra það (Heath o.fl., 2005:569 – 570; Forgan, 2002:79). Hægt er að 

styðjast við spurningar eins og „mun athöfnin hjálpa barninu að tengja við söguna“, „hefur 

athöfnin persónulega merkingu eða þýðingu“ og „stuðlar athöfnin að tilfinningalegum þroska 

og velferð“ til að ákvarða hvort athöfnin eigi við (Heath o.fl., 2005:569 – 570).   

Til að meðferð í gegnum bækur og sögur skili sér sem best þarf sá sem sér um 

meðferðina að búa yfir þekkingu, faglegri hæfni og geta látið söguna lifna við. Að þekkja 

söguna áður en hún er lesin skapar náttúrulegt flæði þegar hún er lesinn (Heath o.fl., 

2005:570). Tóninn í rödd þess sem les gefur sögunni og persónum hennar líf ásamt því að 

styrkur og hraðinn, sem sagan er lesin á, byggir upp spennu (Heath o.fl., 2005:570; Forgan, 

2002:77). Svipbrigði og litlar hreyfingar geta virkjað áhuga barnsins enn fremur. 

Augnsamband nýtist vel til að meta skilning og tilfinningaleg viðbrögð barns við sögunni. 

Spurningar á réttum stöðum fær barnið til að taka þátt og eykur einnig skilning þess (Heath 

o.fl., 2005:570). 

Meðferð sem byggir á bókum og sögum er frekar aðgengileg meðferð að því leyti að 

flestir hafa aðgengi að bókum í gegnum bókasöfn. Þetta aðgengi er í mörgum tilfellum 

ókeypis en annars kostar það ekki mikið, sérstaklega með tilliti til fjölda bókanna sem er 

aðgengilegur (Forgan,2002:76; Sulivan og Strang, 2002/2003:75). Á bókasöfnum er einnig 

hægt að fá þjónustu og ráðgjöf frá starfsfólki þegar velja á bók. Annar möguleiki til að finna 

bækur, sem fjalla um eitthvað ákveðið eins og sorg, er að nota netið en þar má oft finna lista 

yfir bækur sem fjalla um eitthvað ákveðið efni (Forgan,2002:76). Meðferð í gegnum bækur og 

sögur virðist einnig eiga vel við til að stuðla að tilfinningagreind. Ástæðan fyrir þessu er að 

aðferðirnar sem stuðst er við styrkja innsæi og skilning barna (Sulivan og Strang, 

2002/2003:76). Þar af leiðandi hentar meðferð í gegnum bækur og sögur afar vel fyrir börn 

sem hafa upplifað missi snemma á ævinni vegna þess að þau eiga oft í erfiðleikum með 
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tilfinningalegan þroska. Þá geta bækur sem sýna dæmi verið afar gagnleg hjálpartæki til að 

þau átti sig á því sem talað er um. 

5.2. Leikur 

Leikurinn er talinn gegna mikilvægu hlutverki við sálræna þróun mannsins. Hann hefur áhrif 

á vitþroska en barn lærir að þekkja umhverfið í gegnum leikinn. Einnig hefur hann áhrif á 

persónuleikaþroska þar sem barnið getur tjáð tilfinningar og fengið útrás fyrir þær í gegnum 

leikinn, ásamt því að koma hugsunum sínum og ímyndunum á framfæri. Jafnframt hefur hann 

áhrif á félagsþroska en þar lærir barnið að taka tillit til annarra, umgangast aðra og læra 

samskiptareglur (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995:249). Einnig býr 

leikurinn yfir meðferðarlegu gildi en hann getur verið vettvangur til að takast á við erfiðar 

upplifanir eins og missi á ástvini. Leikurinn er þannig gluggi inn í hugarheim barns (Frost 

o.fl., 2008:19, 34). 

Fræðimenn á borð við Dewey, Vygotsky, Freud, Erikson og Piaget hafa allir sett fram 

hugmyndir um hvaða gildi leikurinn hefur fyrir þroska barna. Leikurinn gegnir mikilvægu 

hlutverki í þroska barna og þá sérstaklega fyrir líkamlegan, andlegan, félagslegan og 

tilfinningalegan þroska (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007:303).   

Samkvæmt Frost og fleirum (2008:19, 34, 41, 295) taldi John Dewey (1859 – 1952) að 

leikurinn væri tegund af aðgerð sem táknaði hugsun ungra barna. Vygotsky (1896 – 1934) 

taldi leikinn aftur á móti vera leið þar sem hugsunin væri aðskilin frá hlutum og að aðgerðir 

kæmu frá hugmyndum frekar en hlutum. Báðir þessir fræðimenn voru þó sammála um það að 

leikur væri athöfn sem leyfði börnum að skapa eitthvað merkingarbært ásamt því að tjá vilja 

sinn. Hugmynd Freuds (1856 – 1939) um ímyndunarleik gengu út frá því að leikurinn leyfði 

barni að takast á við raunveruleikann á sínum eigin forsendum. Jafnframt taldi hann að leikur 

leyfði börnum að losa sig við neikvæðar tilfinningar sem tengjast áföllum. Erikson var nemi 

hjá Freud og samkvæmt honum er leikurinn mikilvægur þáttur í félagsmótun. Einnig taldi 

hann að leikurinn endurspeglaði fortíð barnsins og hvað það væri að hugsa. Að lokum verður 

hér nefndur Piaget (1896 – 1980) en samkvæmt honum endurspeglar táknrænn leikur þær 

hugsanir sem barnið er að móta með sér. Ef litið er á alla þessa fræðimenn þá virðast þeir í 

grunninn vera sammála um það að leikurinn búi yfir þroskagildi og að í gegnum hann megi 

komast inn í hugarheim barns að einhverju leyti. 

Þykjustuleikur er góð leið fyrir börn til að vinna úr vandamálum sínum en í gegnum 

hann geta þau dregið úr tilfinningum sem þau eiga í erfiðleikum með. Í gegnum leikinn geta 

þau einnig verið við stjórnvölinn sem getur veitt þeim öryggistilfinningu þegar það er eins og 
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þau hafi ekki stjórn á neinu. Þykjustuleikur hjá börnum á aldrinum eins til fimm ára er mjög 

mikilvægur því að hann gefur vísbendingar um hvað barnið er að takast á við og hvernig því 

líður. Að því leyti er mikilvægt fyrir foreldra og kennara að fylgjast með leik hjá börnum því 

þannig geta þeir fengið innsýn inn í hvað börnin eru að hugsa. Börn endurtaka oft þann leik 

sem þau nota til að vinna úr ótta eða tilfinningum sínum. Til dæmis ef barn óttast skrímsli þá 

gæti það leikið skrímsli til að takast á við þá hræðslu. Þar sem börn nota leik til að vinna úr 

tilfinningum sínum er mikilvægt að þau hafi aðgang að leikgögnum sem endurspegla það sem 

þau vilja vinna úr. Til dæmis ef sjúkrahús er þeim ofarlega í huga þá væri gagnlegt ef þau 

hefðu aðgang að einhverjum leikgögnum sem tengjast því (Balaban, 2006:48;72).  

Meðferð í gegnum leik hentar börnum vel þar sem þau eiga í flestum tilfellum erfitt með 

að koma tilfinningum sínum í orð. Meðferðaraðilar sem styðjast við leik við úrvinnslu sorgar 

hafa margskonar leikföng í boði á skrifstofum sínum. Til dæmis kubba, dúkkur, brúður, 

björgunarfarartæki, sjúkrakassa og margt fleira. Börnin nota oft þessa hluti til að setja á svið 

sína útgáfu af dauða þess sem það þekkti. Meðferð í gegnum leik veitir börnum tækifæri til að 

leika kvíða sinn, tjá áhyggjur sínar og að lokum verða rólegri yfir þeim (Webb, 2011:135 – 

136, 141). Leikur getur átt sér stað í gegnum kubba, málningu, liti, vatni eða leir og með því 

að skapa eitthvað með þessum hlutum þá geta börn tjáð tilfinningar sínar (Balaban, 2006:50).   

Leikmeðferð hjálpar börnum að vinna úr hugsunum sínum og tilfinningum varðandi 

dauðann, hjálpar til við að leysa einkenni sorgar, byggir upp seiglu og leyfir börnum að halda 

áfram á réttri þroskabraut (Baggerly og Abugideiri, 2010:121). Eftir því sem börn eru yngri 

því erfiðara eiga þau með að nota fullmótaðan leik til að tjá tilfinningar sínar. Börn sem eru 

yngri en tveggja ára nota meiri hermileik heldur en leik sem inniheldur einhverja merkingu. 

Þrátt fyrir þetta þá eru þau að einhverju leyti að tjá sig (Balaban, 2006:49).  

Hjálpartæki sem sálfræðingar nota við úrlausn á sorg hjá börnum eru meðal annars 

dúkkur. Þeir nota dúkkurnar við greiningu og sem meðferðarúrræði. Þeir fylgjast með 

félagslegum samskiptum og tengslum barnsins og meta barnið út frá því. Leikur með dúkkur 

hefur mótandi áhrif á börn sem nota þær til að prófa ný hlutverk og æfa frásagnir. Börn finna 

huggun í því að segja sögu með dúkkum, þetta byggist á því að með því að segja sömu söguna 

aftur og aftur þá er hún ekki lengur hræðileg. Einnig virkar það vel að láta börn búa til sína 

eigin dúkku en það getur veitt þeim dýpri lausn undan sorg ásamt jákvæðri sjálfsmynd (Feen-

Calligan, Mclntyre og Sands-Goldstein, 2009:168 – 169). 

Brúður eru annað hjálpartæki sem hægt er að nota, þær eru sérstaklega skilvirk 

hjálpartæki til að styrkja tengsl og traust við barn. Ekki þarf að hafa neinn sérstakan hæfileika 

til að nota brúður á skilvirkan hátt aðeins þarf að vanda valið á brúðunum. Það sem barn 
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öðlast út frá vinnu með brúðum  er að geta tjáð sig og unnið úr tilfinningum sínum (Carter og 

Mason, 1998:51 – 52).  

Það er hægt að velja um nokkrar tegundir af brúðum: Handbrúður, strengjabrúður, 

tuskubrúður og búktalsbrúður. Fyrir þá sem ekki hafa reynslu af brúðum er þægilegast að 

vinna með handbrúður, jafnframt eru þær ódýrari heldur en hinar gerðirnar af brúðum. Þar 

sem börn búa yfir hæfileikanum til að þykjast og ímynda sér þá er næstum hægt að nota hvað 

sem er fyrir brúðu en ef nota á keyptar brúður þá er afar gagnlegt að þær séu hlutlausar til að 

barnið geti skapað í kringum hana. Ef það á að nota brúður til að nálgast hvernig barni líður 

og hvað það er að hugsa þá verður að veita þeim aðgang að fjölbreytilegum brúðum sem 

tákna mismunandi þætti eins og reiði, gleði, árásargirni, vináttu og margt fleira. Það er ekki 

einungis mikilvægt að brúðan höfði til barnsins heldur verður hún líka að vekja ímyndunarafl 

þess sem notar hana til að vinna með barninu. Þetta er mikilvægt vegna þess að barnið verður 

að trúa því að brúðan sé raunveruleg og það gerist ekki nema sá sem notar hana tengi við 

hana. Það mikilvægasta í notkun á brúðum er að brúðan haldi athygli og horfi á áhorfandann. 

Einnig þarf hún að vera á hreyfingu til að virka sem raunverulegust fyrir barnið. Þar sem barn 

heldur oft að brúður séu lifandi þá skal forðast það að geyma þær í lokuðu rými eins og kassa 

þegar það sér til. Brúður geta verið lykillinn sem opnar hurðina að innri heimi barns (Carter 

og Mason, 1998:51 – 52). 

5.3. Tónlist 

Annað sem hefur hjálpað börnum í gegnum sorgarferlið er tónlist. Eins og áður hefur komið 

fram þá fylgja margar tilfinningar sorginni (reiði, depurð, sektarkennd, léttir, friður og fleira), 

þar af leiðandi er mikilvægt að bera kennsl á tilfinningarnar og fá tækifæri til að tjá þær. 

Tilfinningar tengdar sorg birtast yfirleitt ekki í neinni skipulagðri röð eða stigum og það getur 

gert það að verkum að börn upplifi þær sem óyfirstíganlegar. Sum börn geta tjáð tilfinningar 

sínar í orðum en önnur eiga í erfiðleikum með það og þar kemur tónlistin til sögunnar. Að 

taka þátt í að skapa tónlist veitir börnum tækifæri til að tjá tilfinningar sínar og spinna í 

öruggu og uppbyggjandi umhverfi (Register og Hilliard, 2008:164).    

Til er meðferð sem styðst við tónlist og byggist á tækni sem nefnist Orff. Þessi meðferð 

styðst við tónlist og leyfir börnum að upplifa hvernig er að taka ákvarðanir byggðar á tónlist. 

Einnig hvernig á að byggja upp og leysa vandamál á þann hátt að það ýti undir tilfinningalega 

tjáningu og viðurkenningu. Ásamt því að styðjast við tónlist þá ræða þátttakendur saman um 

breytingar, hugsunarhátt og styðja hvor annan. Mörg börn eiga í erfiðleikum með að tjá 

hugsanir sýnar og greina hegðun sína í hefðbundnari meðferðum. Tónlistarmeðferð getur 
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verið góð lausn fyrir þau þar sem hún veitir jafnara umhverfi þar sem allir geta upplifað 

árangur, þægindi og vellíðan (Register og Hilliard, 2008:164). 

Í grein eftir Register og Hillard (2008:166 – 167) er fjallað um átta vikna 

meðferðarprógram sem styðst við tónlist til að vinna með sorg barna. Einn þátturinn sem 

unnið er með á þessum átta vikum er dauðinn og breytingar. Setningar á borð við „Every 

thing is born and Every thing dies“ og „Change can be happy and Change can be sad“ eru 

sungnar. Til að gera þetta verkefni áhugaverðara þá er hægt að bæta við klappi eða stappi við 

mismunandi hrynjanda þegar setningarnar eru sungnar. Aðrar setningar sem eru sungnar fjalla 

um þær breytingar sem gerast í náttúrunni líkt og hvernig púpa breytist í fiðrildi. Börn virðast 

eiga auðveldara með að skilja breytingu á borð við þessa og því er hægt að nýtast við hana til 

að skapa umræðu um dauðann og breytingarnar sem honum fylgja. Hægt er að spyrja 

spurninga á borð við: „Hefur þú breyst síðan ástvinur þinn dó“, „Hvað gerir breytingu svona 

erfiða“ og „Hvað eru góðir þættir við breytingu“. Spurningar eins og þessar hjálpa börnum að 

deila skoðunum sínum og finna jákvæða þætti við breytingu.  

Annar þáttur sem unnið er með eru minningar, vinnan með þær byggist á frásögn sem 

styðst við lag, bendingar og spuna. Í þessu tilfelli var stuðst við bókina The Tenth Good Thing 

About Barney eftir Judith Voirst sem grunn. Bókin hentar vel sem inngangur í að fá börn til að 

tala um uppáhaldsminningar sínar um þann sem þau hafa misst. Lítil hljóðfæri á borð við 

bjöllur, hristur og ásláttar kubbar eru tengd við mismunandi persónur í bókinni. Þegar 

viðkomandi persóna birtist í bókinni þá er spilað á það hljóðfæri sem táknar hana. Hægt er að 

lengja vinnuna með því að leyfa börnum að semja vers við lagið sem stuðst er við (Register 

og Hilliard, 2008:168).  

Þær aðferðir sem helst eru notaðar þegar unnið er með tónlist eru söngur, vinna með 

hrynjanda og notkun hljóðfæra. Tónlist veitir þannig skapandi og virka leið til að nálgast erfið 

umræðuefni við börn sem syrgja (Register og Hilliard, 2008:169). Mikilvægt er að laga 

aðferðirnar að aldri þeirra barna sem unnið er með til að það henti þroska þeirra og getu. 

Sumar af þeim aðferðum sem tengjast tónlist henta vissulega eldri börnum en þó er eitthvað 

sem hægt er að nýta með þeim yngri sem aðaláhersla hefur verið lögð á hér.  

Rannsókn sem Dalton og Krout (2005:136 – 137) gerðu sýndu að nemendur sem tóku 

þátt í textagerð við tónlist farnaðist betur með sorgareinkenni sín heldur en þeim sem tóku 

ekki þátt. Tónlist gefur börnum tækifæri á því að tjá sig án orða í gegnum spuna. Rannsókn 

sem Hillard (2007:125 – 126, 133 – 136) framkvæmdi sýndi að börn sem voru í 

tónlistarmeðferð sýndu betri niðurstöður en börn sem voru í félagslegri meðferð. Þetta fólst 

einna helst í að meira hafði dregið úr sorgarviðbrögðum og hegðunarvandamálum hjá þeim 
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börnum sem tóku þátt í tónlistarmeðferðinni heldur en hjá þeim sem tóku þátt í félagslegri 

meðferð. Hér er ekki átt við að ekki hafi dregið úr sorgarviðbrögðum hjá þeim sem fóru í 

félagslegu meðferðina, það var einungis minna. Rannsóknin sýndi þannig að tónlistarmeðferð 

virkaði sem úrræði fyrir úrlausn á sorg barna. Ástæðan fyrir þessu gæti verið geta tónlistar til 

skipulagningar og uppbyggingar ásamt því að veita frelsi fyrir frjálslegri tjáningu og sköpun.  

5.4. Sjónlistir 
Enn eitt meðferðarúrræði við sorg hjá börnum er í gegnum sjónlistir, en að skapa list getur 

hjálpað börnum að vinna sig í gegnum tilfinningar sínar þar sem orð nægja ekki. Það 

mikilvæga við sorg og börn er að ef sorgin er ekki meðhöndluð rétt þá eru miklar líkur á því 

að hún geti haft áhrif á barnið síðar meir (Burke, 2009:35). Ef efniviður á borð við málningu, 

liti, blöð, kubba og leir er aðgengilegur fyrir börn þá geta þau gripið í hann þegar þau vilja og 

þurfa að tjá sig eða vinna úr tilfinningum sínum (Balaban, 2006:74).   

Samkvæmt kenningu Lowenfeld og Brittain er myndræn tjáning og myndsköpun 

órjúfanlegur hluti af heildarþroska barns. Þeir halda því fram að myndsköpun sé dýrmæt 

þroska- og námsleið sem sé tengd skapandi hugsun og heildarþroskaleið barns. Það að mála, 

teikna og móta myndir er flókið ferli þar sem barnið setur ýmsa þætti úr reynslu sinni saman 

við til að búa til merkingarbæra heild. Þegar barn velur úr reynslu sinni, endurskapar hana og 

túlkar, þá veitir það upplýsingar um hvernig það hugsar, finnur til og er í raun. Lowenfeld og 

Brittain telja að myndsköpun barna endurspegli þroska þeirra og hugarheim. Þannig að í 

hverri mynd sýnir barn vitrænan þroska, tilfinningar sínar, líkams- og skynjunarþroska, 

fagurþroska, sköpunarhæfni og félagsfærni. Munur er á einstaklingum en ákveðin einkenni 

eru á hverju þroskastigi (Lowenfeld og Brittain, 1987:2 – 3; Valborg Sigurðardóttir, 1989:17 

– 18). Piaget hefur fært rök fyrir því að þroskaferlið sé stigbundið og stigin koma alltaf í sömu 

röð og ekki er hægt að sleppa stigi. Öll börn ganga í gegnum sama þroskaferlið sem tengist 

aldri og líffræðilegum þroska en umhverfið getur haft einhver áhrif á ferlið en ekki á 

endanlega niðurstöðu (Wadsworth, 1984:25 – 29).   

Samkvæmt þessu breytast myndir barna samhliða því sem þau þroskast og færast milli 

þroskastiga. Myndir barna segja margt um það því barnið tjáir sig óheft í gegnum þær. þegar 

barn teiknar er það í sumum tilfellum að eiga samtal við sjálft sig, það notar hluti, persónur og 

atburði úr lífi sínu og býr til nýjar heildir. Þessar heildir endurspegla hug barnsins og eykur 

skilning þess á heiminum. Þar af leiðandi er myndsköpun afar mikilvæg fyrir hugarstarf barns 

ásamt tilfinningalegum og vitrænum þroska þess (Lowenfeld og Brittain, 1987:34 – 35; 

Valborg Sigurðardóttir, 1989:18).  
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Dæmi um verkefni tengt listum er að láta barn teikna og lýsa mismunandi gerðum 

veðurs. Næst á barnið að lýsa tilfinningum sem hægt er að tengja við mismunandi gerðir af 

veðri. Eftir þetta ræða barnið og fullorðna manneskjan um þá hættu og eyðileggingu sem 

mismunandi veður getur haft í för með sér og hvernig veður getur breyst frá degi til dags og 

jafnvel á klukkutíma fresti. Eftir þetta getur barnið búið til veðurspá sem lýsir því hvernig því 

líður (Heath o.fl., 2008:263). 

Það er hægt að búa til minningarkassa með börnum þar sem þau geta safnað myndum 

og minningum um þann sem er látinn (Charkow, 1998:120; Heath og Cole, 2011:18). Tilvalið 

væri að nota kassa undan skóm því þeir eru í þægilegri stærð. Kassinn er skreyttur með hverju 

því sem er til fyrir hendi, til dæmis pappír eða glimmeri (Heath og Cole, 2011:18).  

Það getur verið mikilvægt að búa til bók eða minningarkassa, líkt og hér að ofan, fyrir 

börn sem hafa misst einhvern nákominn sér. Þetta er mikilvægt að því leyti að það getur 

hjálpað börnunum að fá merkingu í búta af minningum sem þau hafa og þá staðfestingu að 

manneskjan var hluti af lífi þess (Di Ciacco, 2008:82 – 82). Myndir af þeim látna sem börn 

hafa aðgang að hjálpar þeim að muna að einstaklingurinn var til þótt hann sé ekki lengur til 

staðar (Balaban, 2006:70). Á meðan börn eru ung er mjög góð hugmynd að foreldrar skrifi 

niður minningar sem tengjast barninu og þeim látna því ekki er víst að barnið muni eiga sínar 

eigin minningar um hann þegar það verður eldra.  

Í köflunum hér að framan hefur verið fjallað almennt um sorg og hvaða munur er á sorg 

fullorðinna og barna. Einnig var kafað dýpra í sorg barna, hvaða þættir það eru sem hafa áhrif 

á hana, líkt og þroski og tengslamyndun. Jafnframt var farið yfir helstu sorgarviðbrögð barna, 

hvernig þau eru breytileg eftir aldri barna, ásamt því að farið var yfir helstu birtingarmyndir 

þeirra. Að lokum var þeim aðferðum lýst sem hægt er að styðjast við til að aðstoða börn í 

gegnum sorgarferlið. Þetta eru aðferðir sem styðjast við bækur, tónlist, leik og sjónlistir. 

Aðferðirnar bjóða upp á fjölbreytileika sem henta börnum vel þar sem þær ganga allar út frá 

því að miða við þarfir og þroska hvers og eins einstaklings. Við smíði þessarar ritgerðar er ég 

búin að finna staðfestu á því að börn eiga í erfiðleikum með sorg vegna til dæmis aldurs og 

þroska en með aðstoð er hægt að hjálpa þeim í gegnum hana. Hér á eftir verða fræðin og 

hagnýting þeirra rædd í þessu samhengi.  
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6. Samantekt og umræða 
Eins og fram hefur komið þá er sorg óhjákvæmilegt ferli sem allir upplifa einhvertíma á 

lífsleiðinni. Í þessari ritgerð hefur verið leitað svara við þeirri spurningu hvernig sorg birtist 

hjá börnum, hvaða afleiðingar hún hefur ef þau njóta ekki umhyggju og stuðnings í 

sorgarferlinu og hvað er hægt að gera til að aðstoða þau? Til að svara þessari spurningu var 

sorg, þroskaferill barna og áhrif hans, sorgarviðbrögð og helstu einkenni og aðferðir til að 

aðstoða börn krufin og sett í samhengi við það sem fræðimenn hafa sett fram. Aðaláherslan 

var á aldursbilið frá fæðingu og til sex ára. Ástæðan fyrir því að þessi aldur varð fyrir valinu 

var að höfundur gæti nýtt þá þekkingu, sem hann öðlaðist, í framtíðinni við starf sitt sem 

leikskólakennari, ásamt því að fá innsýn inn í sína eigin reynslu.  

Margir fræðimenn hafa sett fram skilgreiningar á hvað sorgin er og felur í sér, hér að 

framan voru kenningar Freuds og Lindeman meðal annars krufðar. Þar kom fram að sorg væri 

óumflýjanlegur þáttur af lífinu og að einstaklingar syrgja á mismunandi hátt. Þar sem 

aðaláhersla þessa ritverks var að skoða sorg og sorgarferli hjá börnum þá var það skoðað 

hvort einhver munur væri á sorg barna og fullorðinna og ef svo væri í hverju fælist munurinn. 

Niðurstaðan var sú að munur er á sorg og sorgarferli barna og fullorðinna og hann felst fyrst 

og fremst í því að börn eru ekki búin að ná þeim þroska sem þau þurfa til að geta tekist á við 

allt það sem fylgir dauðanum og sorginni. Á meðan fullorðnir búa yfir þeim þroska sem til 

þarf til að geta tekist á við dauðann og sorgina.  

Það er frekar algengt að börn þurfi að takast á við sorg en hún getur stafað af mörgum 

ástæðum til dæmis ástvinamissi, skilnaði foreldra, að flytja burtu frá vinum og margt fleira. 

Aðalástæðan sem fjallað er um í þessu ritverki er sorg vegna ástvinamissis. Þar af leiðandi 

voru þær hugmyndir sem börn hafa um dauðann skoðaðar og niðurstaðan þar var að börn ná 

yfirleitt ekki fullum skilning á dauðanum fyrr en í kringum átta til níu ára aldurinn. 

Hugmyndir barna um dauðann taka breytingum eftir því sem vitsmunalegur þroski þeirra 

eykst og þar af leiðandi er skiljanlegt að þau ráði ekki að fullu við sorgina fyrr en þau hafa 

náð fullum þroska. Það mætti því segja að „lokaferlið“ í sorginni hjá þeim væri ekki fyrr en 

þau eru komin á þrítugsaldurinn og hafa náð talsverðum þroska á öllum sviðum, félagslega, 

vitsmunalega, líkamlega, siðferðislega og tilfinningalega.   

Þar sem þroski hefur mikið að segja um hvernig börn upplifa og bregðast við sorg var 

farið dýpra í það hvernig ákveðinn þroski hefur áhrif á þessa þætti. Þegar talað er um þroska 

er verið að vísa í marga þætti til dæmis tilfinningalegan-, vitsmunalegan-, félagslegan- og 

persónuleikaþroska. Allt þetta hefur áhrif á hvernig rætist úr einstaklingi og öll áföll geta haft 

áhrif á þennan þroska. Það var sérstaklega skoðað hvernig þroski á heila hefur áhrif og hvaða 
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afleiðingar áfall gæti haft í því samhengi. Það segir sig næstum því sjálft að þroski á heila 

hefur gífurlega mikið að segja í sambandi við almennan þroska en með þroska hans verður 

barn smám saman að vitiborinni veru. Á fyrstu æviárunum stækkar heilinn gífurlega mikið og 

það virðist skipta máli fyrir tilfinningalegan þroska barns að heilabörkur ennisblaðsins 

þroskist á eðlilegan hátt. Þetta tengist þeirri umönnun sem barn fær og hvort einhver röskun 

verður á henni. Fyrstu tilfinningalegu tengslin sem barn myndar verða einhvertímann á fyrstu 

tveimur æviárunum, oftast talað um geðtengsl. Þessi tengsl hafa gífurlega mikið að segja fyrir 

áframhaldandi þroska því ef eitthvað fer úrskeiðis í sambandi við þau þá getur hægst á 

þroskanum eða hann orðið fyrir varanlegum skaða. Þá er átt við að rót komist á tilfinningalífið 

sem getur tekið langan tíma að ná tökum á aftur, það gerist jafnvel ekki fyrr en á 

fullorðinsárum. Þeir fræðimenn sem vitnað hefur verið í hér að framan virðast almennt vera 

sammála um það að fyrstu fimm æviárin séu mikilvægust hvað varðar allan þroska og mótun 

einstaklings og ef eitthvað ber út af á þessum árum þá hafi það áhrif á allt líf einstaklings.  

Börn upplifa sorg vegna margskonar hluta og það eru margir þættir sem hafa áhrif á 

hana til dæmis aldur, reynsla, tilfinningar, stuðningur fjölskyldu, menning og margt fleira. 

Jafnframt þarf að skoða sorg og sorgarviðbrögð barna með tilliti til aldurs þeirra því mikill 

munur er á viðbrögðum smábarna, leikskólabarna og grunnskólabarna. Algengustu 

sorgarviðbrögð smábarna er afturhvarf, óöryggi og depurð. Sorgarviðbrögð barna í leikskóla 

eru meira líkamleg og þau virðast skilja meira þar sem málþroski þeirra er meiri en hjá 

smábörnum. Börn á grunnskólaaldri hafa það fram yfir fyrri tvo hópana að búa yfir betri 

talkunnáttu og geta þar af leiðandi tjáð sig betur og skilja almennt meira. Sameiginlegt hjá 

þessum hópum er að börn upplifa sorgina sama hvað þau eru gömul og þau upplifa oft að þau 

séu orsökin fyrir sorginni hjá þeim sem eru í kringum þau. Jafnframt er þeim illa við að vera 

aðskilin við umönnunaraðila. Helstu einkenni sorgarviðbragða hjá börnum eru meðal annars 

hræðsla, minningar, leiði, söknuður, reiði, sektarkennd, þunglyndi og hörfun. Þessi einkenni 

birtast ekki hjá öllum og það er mismunandi milli einstaklinga hvernig þau birtast eða hversu 

mikil þau eru. Öll þessi einkenni eru eðlileg að því leyti að ekki er skrítið að börn upplifi þau. 

Það sem er mikilvægt er að þau fái aðstoð við að vinna úr þeim tilfinningum sem tengjast 

þessum einkennum til að þau verði ekki varanleg.  

Það kemur fram hér á undan að börn upplifi sorg líkt og fullorðnir en það sem er 

mikilvægt er hvað er gert til að koma í veg fyrir að þau hljóti varanlegan skaða af. Skaðinn 

felst einna helst í röskun á þroskaferlinu sem getur haft afleiðingar alveg fram á fullorðinsárin. 

Það sem hægt er að gera til að mæta þörfum barna sem eru að upplifa sorg er til að mynda í 

gegnum meðferðarúrræði á borð við bækur, leik, tónlist og sjónlistir.  
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Samkvæmt barnaverndarlögunum eiga börn rétt á umönnun og vernd og þetta á að fara 

saman við þroska þeirra og aldur. Umönnunaraðilum ber skylda til að sýna börnum sínum 

umhyggju sem hentar þörfum þeirra (Þingskjal 1436, 2002). Það er á ábyrgð umönnunaraðila 

að sjá til þess að barn fái þá aðstoð sem það þarf. Umönnunaraðili getur mögulega séð um það 

sjálfur annað hvort með að lesa sér til eða með ráðleggingum og aðstoð fagaðila. Ef 

umönnunaraðili aftur á móti er ekki fær um að mæta sorg barns vegna eigin sorgar þá er 

nauðsynlegt að hann geri ráðstafanir til að barnið geti leitað til einhvers annars annað hvort 

annars fjölskyldumeðlimar eða fagaðila. Umönnunaraðili er fyrirmynd barns og því er 

mikilvægt að hann sýni barni sorg sína en reyni ekki að fela hana, barnið tekur eftir slíku og er 

líklegt til að túlka það á þann hátt að það sé ekki í lagi að sýna sorg sína. Það sem er einna 

mikilvægast í sambandi við það að mæta þörfum barns sem syrgir er að hlusta á það, vera til 

staðar fyrir það og tryggja að það geti spurt spurninga og tjáð tilfinningar sínar. Þetta þarf ekki 

einungis að hvíla á herðum umönnunaraðila því kennarar eyða talsverðum tíma með barni og 

því væri viturlegt að þeir tækju einhvern þátt í að vera til staðar og aðstoða barnið í samstarfi 

við umönnunaraðila. Það er í raun skylda þeirra samkvæmt barnaverndarlögum að sýna 

börnum virðingu og umhyggju (Þingskjal 1436, 2002). Þetta felst í því að tryggja að þau hljóti 

þá aðstoð sem þau þurfa. Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011:48) er líðan barns í 

leikskólanum háð velferð heimilis og fjölskyldu þess. Þar af leiðandi er mikilvægt að gott 

samstarf ríki milli leikskólans og umönnunaraðila.  

Bækur, leikir, tónlist og sjónlistir sem aðferðir til að mæta barni sem er að syrgja, hafa 

allar eitthvað jákvætt fram að leggja. Þarfir einstaklinga eru misjafnir og börn syrgja á 

mismunandi vegu. Þar af leiðandi þarf að hafa í huga hvað hentar hverju barni fyrir sig þegar 

efni og aðstoðartæki eru valin. Í flestum tilfellum er hægt að finna eitthvað innan hverrar 

aðferðar sem höfðar til hvers einstaklings. Það er í flestum tilfellum hluti af meðferðinni að 

velja það sem hentar barninu þroskalega og persónulega.  

Meginniðurstaðan er sú að þroskaaldur barns skiptir miklu máli fyrir birtingarmynd 

sorgar, ekki síður en við úrvinnslu, og að stuðningur úr umhverfinu hefur ákaflega mikið að 

segja. Barn getur sýnt sterk sorgarviðbrögð við frétt af andláti en viðbrögðin geta líka komið 

fram löngu seinna. Umönnunaraðilar og aðrir í kringum barnið verða að vera viðbúnir þessu 

til að það komi þeim ekki á óvart ef barn fer að sýna einkenni sorgarviðbragða löngu seinna. 

Þetta gæti hugsanlega verið einhverskonar varnarbiðbragð af hálfu barnsins sem er ekki 

tilbúið til að takast á við sorgina og þær breytingar sem fylgja henni. Umönnunaraðilar geta til 

að mynda stuðst við þau úrræði sem fjallað var um í ritgerðinni til að ræða við barnið og 

komast að því hvort það er tilbúið að takast á við sorgina. Það mikilvægasta er þó að gefa 
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barninu tíma og svigrúm ef það er ekki tilbúið en aftur á móti verður að sjá til þess að barnið 

takist á við þetta á einhverjum tímapunkti. Ég hvet uppalendur og kennarar til að gefa þessu 

meiri gaum og kynna sér vel þá þætti sem vert er að hafa í huga til að aðstoða börn sem eru að 

glíma við sorg.   
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7. Lokaorð 
Eins og fram kom í inngangi þessarar ritgerðar stendur sorg barna mér afar nærri og því fannst 

mér afar ánægjulegt og áhugavert að rannsaka efnið sem ég fjalla um hér. Vitaskuld er til 

miklu meira efni heldur en ég náði að skoða og hefði ég alveg verið til í að verja meiri tíma, 

en þessi litla ritgerð gaf tilefni til, í að rannsaka efni tengt þessu og kafa enn dýpra í þær 

aðferðir sem hægt er að nota til að aðstoða börn. Ég er afar hrifin af þeirri hugmynd að nota 

aðferðir á borð við bækur, leik, tónlist og sjónlistir til að aðstoða börn þar sem þetta er 

eitthvað sem hrífur þau og þau skilja. Hefðbundnari meðferðarúrræði eru góð í sjálfu sér en til 

að ná athygli barna tel ég að nauðsynlegt sé að reyna að höfða til áhuga þeirra.  

Vinnan við þessa ritgerð hefur gefið mér innsýn í hvernig börn bregðast við sorg og 

með því hef ég öðlast örlitla innsýn í sjálfa mig. Það helsta sem ég tek frá þessari ritgerð er 

hversu mikilvægt það er að barn hljóti stuðning og aðstoð við að vinna úr sorg sinni til að hún 

hafi ekki langvarandi áhrif á líf þess. Ég vona jafnframt að þeir sem lesi ritgerðina tileinki sér 

þetta og verði meðvitaðri um mikilvægi þess að veita börnum sem hafa upplifað sorg næga 

umhyggju og stuðning. Einnig vona ég að í ritgerðinni felist hvatning fyrir kennara til að gefa 

sorg barna sérstakan gaum. Þetta er vandmeðfarið efni og einstaklingar eiga það til að vera 

hræddir við að fara inn á þetta mjög svo persónulega svið hjá öðrum og mörgum finnst þetta 

eingöngu eiga að vera hlutverk foreldra eða umönnunaraðila. Það er ekki þannig því 

kennurum ber beinlínis skylda til að aðstoða börnin. Þau eyða orðið það miklum tíma í 

skólum að kennarar geta hreinlega ekki forðast það að taka einhvern þátt í að aðstoða þau við 

úrvinnslu á sorginni. Það væri án efa árangursríkast ef umönnunaraðilar og kennarar kæmu 

sér saman um hvað ætti að gera til að mæta þörfum barns sem best. Þar sem þetta er lítil 

ritgerð væri freistandi að gera stærri rannsókn sem tengdist til dæmis meira kennaranum eða 

samstarfi milli heimila og leikskóla við slíkar aðstæður. Börnin okkar eru framtíðin og því 

ætti geðheilsa þeirra og þroski ávallt að vera í forgrunni.  
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