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Ágrip 
 

Tilgangur þessara lokaritgerðar er að fræðast um sorg og missi barna. Lagt er upp með 

tvær rannsónarspurningar sem eru: Hvað getur skólinn gert þegar áföll eiga sér stað og 

hvernig bregðast börn við sem verða fyrir áföllum. Þetta er hefbundin heimildaritgerð þar 

sem notast var við erlendar og íslenskar bækur sem og heimildir af Internetinu. Einnig 

voru tekin þrjú viðtöl. Helstu niðurstöður mínar eru þær að börn upplifa missi á annan 

hátt en fullorðnir. Til að takast á við sorgina er best að taka henni alvarlega og 

viðurkenna hana. Sorgarviðbrögð barna taka að öllu jafna lengri tíma en sorgarviðbrögð 

fullorðinna. Einnig komst ég að því að nauðsynlegt er að skólar séu með fullbúna 

áfallaáætlun sem þeir fara eftir ef áföll eiga sér stað. Undibúningur kennara skiptir líka 

miklu máli og því nauðsynlegt að skólar bjóði upp á fræðslu um sorgarviðbrögð og 

sorgarferli barna. Gott er að kennarar og aðrir stafsmenn hafi aðgang að lesefni hvort sem 

það er í formi bóka eða efni af Internetninu. Skólar þurfa einnig að útbúa fræðslu fyrir 

nemendur um sorg og missi. Fræðslan þarf að vera hnitmiðuð og nemendavæn. 

Lífsleiknitímar henta sérstaklega vel undir þess konar fræðslu. Ritgerðinni fylgir 

kennsluhugmynd þar sem farið er í gegnum fjórar kennslustunir þar sem hugtökin sorg, 

missir, ótti og reiði eru höfð að leiðarljósi. 
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Inngangur 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Ed.- prófs við Kennaraháskóla Ísland á vormisseri 

2008.  Helsta kveikjan að við þetta verkefni er að höfundur sótti námskeiðið Áföll í 

nemendahópnum í umsjón Gunnars E. Finnbogasonar á haustmisseri 2007. Markmið 

námskeiðsins var að gera kennaranemum grein fyrir helstu hugtökum sem tengjast 

áföllum eins og missi, sorg, ótta, hræðslu og söknuð. Ásamt því að kenna kennaranemum 

að greina vanda í sorgaraðstæðum og geta brugðist við á faglegan og mannlegan hátt. 

Námskeiðið vakti hjá mér mikinn áhuga og langaði mig að dýpka þekkingu mína á sorg 

og sorgarviðbrögðum barna og hvernig grunnskólar geta brugðist við þegar nemendur 

verða fyrir áföllum. Í gegnum alla ritgerðina er lögð áhersla á viðbrögð barna og skólans 

ef andlát ber að. Rannsóknarspurningarnar sem ég legg upp með eru hvað getur skólinn 

gert þegar áföll eiga sér stað og hvernig bregðast börn við sem verða fyrir áföllum? 

Ritgerðinni er skipt niður í fjóra kafla. Í fyrsta kaflanum er fjallað almennt um sorg og 

missi barna. Gerð eru skil á hvað átt er við með hugtökunum sorg og missi. Annar kafli 

fjallar um sorgarviðbrögð og sorgarferli barna. Farið er í gegnum helstu viðbrögð barna 

þegar þau verða fyrir áfalli og hvernig best er fyrir þá sem standa barninu næst að 

bregðast við. Til þess að takast á við sorgarviðbrögðin þá þarf að fara af stað ákveðin 

sorgarvinna. Í seinni hluta kaflans er fjallað um sorgarferlið. Barn sem verður fyrir áfalli 

gengur í gegnum ákveðið sorgarferli en vert er að hafa í huga að sum börn geta sleppt 

áveðnum stigum í sorgarferlinu, jafnvel staðnað á ákveðnu stigi eða farið fram og aftur í 

sorgferlinu. Í þriðja kaflanum er fjallað um skólann og sorgina. Í þeim kafla er farið í 

gegnum hvað og hvernig skólar geta brugðist við þegar áföll eiga sér stað. Fjallað er um 

áfallaáætlanir í skólum, undirbúning kennara og hvernig starfsmenn eiga að bregðast við í 

skólum þegar andlát ber að. Til þess að fá betri sýn á hvernig mál standa í skólum þá tók 

ég viðtal við skólastjóra, kennara og prest um hvernig skólar bregðast við áföllum. Í 

fjórða og síðasta kaflanum legg ég fram kennsluhugmynd að fjögurra kennslustunda tíma 

í lífsleikni. Í kaflanum set ég fram hugmynd um hvernig hægt er að ræða um sorgina á 

einlægan og markvissan hátt án þess að verða of nærgöngul. Það er ósk mín að þetta 

lokaverkefni mitt eigi eftir að veita lesendum þess innsýn inn í hvernig börn bregðast við 

áföllum og hvernig starfsmenn skóla ættu að bregðast við. 
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1. Sorg og missir barna 

 

Í gegnum lífið óskum við þess innilega að börnin okkar séu heilbrigð og að ekkert illt 

hendi þau. Við viljum vernda börnin eins mikið og við getum fyrir öllum sársauka sem 

fylgir því til dæmis að missa einhvern frá sér. Því miður er lífið ekki svo gott því á 

hverjum degi eru börn og fjölskyldur þeirra að upplifa sorgina á einhvern hátt.  

 

Alla ævi erum við að ganga í gegnum aðstæður, sem vekja með okkur 

gleði og sorg. Við getum afneitað þessum tilfinningum, eða haldið utan 

um þær fundið þær og uppgötvað, að vegna þeirra höfum við færst nær 

því að skilja, hvað það er, að vera manneskja (Sr. Bragi Skúlason 

2001:5).  

 

Þegar börn verða fyrir áfalli þá er átt við að þau verða fyrir tilfinningalegum skaða 

eftir álag eða sjokk. Við missi þá er eitthvað tekið frá okkur sem skiptir okkur máli og við 

fáum ekki aftur. Slíkt vekur sársauka og söknuð. Missir getur birst í mörgum myndum 

eins og við flutning frá stöðum þar sem uppruninn liggur eða að foreldrar skilja, vonir 

bregðast og heilsan brestur. Missir er því partur af því að lifa sem manneskja. Það getur 

reynst auðveldara að mæta missi ef við tökum honum alvarlega, viðurkennum hann og 

vinnum með hann (Gunnar Finnbogason. 1998:3). Þegar barn verður fyrir sárum missi 

vitum við fyrir víst að sorgin mun banka upp á og engin fær hana umflúið. Það er hægt að 

reyna að vísa henni á bug og reyna að gleyma henni. Sorg er sársauki vegna missis og 

snertir flesta strengi tilfinninga okkar og getur birst í ýmsum myndum eins og söknuði, 

ótta, einsemd, gráti, reiði og depurð. Einstaka sinnum getur sorgin tekið á sig sjúklegar 

myndir, en sorgin er ekki sjúkdómur. Sorg er eðlileg tilfinning sem við aðlögumst á 

heilbrigðan hátt. Því er mikilvægt að sorgin fái sinn tíma til að vinna sitt verk svo hún 

valdi ekki varanlegum skaða (Karl Sigurbjörnsson 1990:3). Sorgin veldur sársauka sem 

tekur tíma að komast yfir en hún lagar sig að breyttum aðstæðum eftir missi. Sorgin er 

upplifun, hegðun og tilfinningaviðbrögð okkar í sorgaraðstæðum. Þegar barn missir 

ástvin veldur það fjölskyldum og vinum þess sorg og raskar það högum þeirra sem tekur 

þau tíma til að vinna bug á og aðlagast nýjum aðstæðum (Sigurður Pálsson. 1998:15). 



 

9 

Það er okkur eðlilegt að finna til sorgar þegar áfall á sér stað og er það ekki merki um 

veikleika heldur merki um að þú ert umhyggjusamur og hlýr (Úrsúla Markham. 1997:9). 

Allir sem upplifa sorg og missi, hvort sem það eru börn eða fullorðnir, upplifa 

ákveðin sorgarviðbrögð sem þarf að takast á við. Við bregðumst mismunandi við sorginni 

en það eru ýmsir þættir sem eru sameiginlegir hjá öllum sem upplifa sorg og er það kallað 

sorgarferli. 
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2. Sorgarviðbrögð barna 

 

Sorgin er hluti af því að lifa og komust við ekki hjá því að upplifa hana. Þegar sorgin 

sækir að börnum okkar er mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir hvernig þau bregðast 

við. 

Það er fátt annað í lífinu sem gerir okkur vanmáttugri en sorg barna. Allt í einu 

brýst dauðinn inn í heim barna okkar sem áður var svo öruggur en nú leggjast dökkir 

skuggar á líf og sál þeirra. Það geta vaknað upp margar spurningar hjá foreldrum eins og 

„hvernig bregst barnið við?“, „hvað get ég gert?“, eða „hvað á ég að segja?“. Það 

mikilvægasta í stöðunni er að vera barninu innan handar þannig að það finni stuðning og 

að það viti að það standi ekki eitt í baráttunni við sorgina. Ung börn hafa mikla þörf fyrir 

því að finna að þau séu  ekki ein eða skilin eftir, því þau þurfa að finna fyrir miklu öryggi 

og umhyggju (Sigfinnur Þorleifsson 2001:53-56). 

Börn geta brugðist við sorgartíðindum á ólíkan hátt og er því mikilvægt að vera 

undir það búin. Sorg barna er ekki eins og sorg fullorðinna. Það er ekki fyrr en um 10 ára 

aldur að sorg fullorðinna og barna verði svipaðar en fer það allt eftir þroska barnsins og 

fyrri reynslu. Það er því mikilvægt að gera sér grein fyrir að börnin hafa meiri skilning á 

því sem hefur gerst en við gerum okkur grein fyrir. Algengt er að börn bregðist sterkt við 

í fyrstu en eftir það reyna þau að hlífa sér með því að huga að einhverju skemmtilegu. 

Þetta gera þau bæði meðvitað og ómeðvitað til þess að vernda þá fullorðnu sem syrgja. 

Þó svo að börn eða unglingar reyni að fela sorg sína getur sorgin skotið upp kolli hjá 

þeim í hvert sinn sem þau ganga í gegnum nýtt þroskaskeið. Því eldra sem barnið verður 

og þroskaðra fæðist nýr skilningur á dauðanum og þau skilja betur missin sem þau urðu 

fyrir. Það er því mikilvægt að fjölskyldan eða nánustu aðstandendur standi saman þegar 

dauðsfall á sér stað og haldi vel utan um barnið eða börnin. Ekki má gleyma því að 

foreldri barnsins er líka brugðið vegna fráfallsins og er því gott að einhver nákominn sé 

til staðar til að styðja og létta undir með viðkomandi (Sigurður Pálsson 1998:14-17). 

Tilfinningalega lokaðar fjölskyldur eiga það til að sýna lítil viðbrögð og loka á 

það sem gerst hefur. Það getur verið skaðlegt til seinni tíma litið og valdið 

tilfinningalegum skaða á sál. Það hefur þess vegna sýnt sig að samheldin fjölskylda býr 

yfir nær öllu því sem þarf til að komast yfir fráfall nákomins ættinga án þess að þurfa 
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mikillar utanaðkomandi aðstoðar (Sigfinnur Þorleifsson 2001:54). Það sem gott er að 

hafa í huga þegar börn ganga í gegnum sorgina er: 

 

• Að þau hafi verið í góðu sambandi við foreldra sína og sína nánustu ættingja. 

• Að þau fái sem skýrastar upplýsingar um hvað hafi gerst og hafi tækifæri á að spyrja 

um hvað sem er og að þau fái sem heiðarlegustu svörin. 

• Að þau fái að taka þátt í sorgarvinnunni og fái einnig að taka þátt í undirbúningi fyrir 

kveðjustund. 

• Að þau hafi einhvern nákomin sér til að leita huggunar til. 

• Að einhver nákominn barninu komi inn sem staðgengill þess sem fellur frá. 

(Sigurður Pálsson 1998:14-15). 

 

Það er mikilvægt að mæta þessum kröfum þó það kunni að vera erfitt en það 

skiptir barnið miklu að geta leitað til einhvers nákomins þegar það þarf á því að halda. 

Eins og sagt hefur verið þá hefur sorgin mörg andlit. Þetta segir okkur að við mætum 

sorginni á mismunandi vegu eftir því hversu náin tengsl voru við hinn látna. Það tekur 

okkur mislangan tíma að aðlagast breyttum aðstæðum og það sama gildir um börnin. Það 

að þau missa ástvin frá sér veldur þeim sorg og raskar högum þeirra og tekur það tíma 

fyrir þau að aðlagast breyttum aðstæðum (Sigurður Pálsson 1998:14-15). 

Sorgarviðbrögð barna kunna að vera önnur en hjá fullorðnum og tekur öllu jafna 

lengri tíma. Börn á aldrinum fimm til níu ára hafa svipaða hugmynd af dauðanum og 

fullorðnir, en trúa því ekki að þau geti einhvern tíman dáið sjálf eða að einhver nákomin 

þeim geti dáið líka. Eins og kom fram hér að framan þá er það ekki fyrr en um 10 ára 

aldur að sorgarviðbrögðin líkist sorgarviðbrögðum fullorðinna. Það er því mikilvægt að 

þeir sem annast barnið gefi því þann tíma sem það þarf og verði barninu innan handar og 

verji eins miklum tíma með því og unnt er og sýni því að það sé í lagi að tjá tilfinningar 

sínar hvar og hvenær sem er (Vísindavefurinn 2008). 

Það er engin ein aðferð réttari en önnur um hvernig eigi að segja börnum slæm 

tíðindi og við hverju þau megi að búast. Það fer allt eftir aldri, þroska og fyrri reynslu 

barnsins. Einnig skiptir tengsl barnsins við hin látna máli líka. Þegar tilkynna á barni um 

andlát ætti það vera tilkynnt af foreldrum eða einhverjum öðrum sem barnið treystir. 
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Stundum getur það lent á kennaranum eða öðrum fullorðnum. Þegar það á að tilkynna 

barni um dauðsfall er mikilvægt að hugsa um aðstæðurnar í kringum barnið. Ekki 

tilkynna barninu um andlátið inn í hóp. Börn þurfa tíma til að undirbúa sig andlega um 

það sem koma skal, sem þýðir að þeir sem tilkynna barninu þurfa að huga vel að því 

hvernig þeir ætla að segja barninu frá því sem gerst hefur. Best er að gefa sér tíma til að 

setjast niður með barninu og fara inn á stað þar sem er ró og kyrrð og gefa barninu sem 

skýrastar upplýsingar um hvað hefur gerst. Dæmi: „Nú þarf ég að segja þér svolítið 

mikilvægt og vil ég að þú hlustir vel. Þetta er um hana mömmu þína. Hún var á leiðinni í 

vinnuna og lenti í árekstri og slasaðist illa. Hún var keyrð strax á sjúkrahús en þegar 

þangað var komið var hún dáin“ (Dyregrov, Atle 1992:75). 

Sorgarviðbrögðin geta verið misjöfn eins og við erum mörg. Viðbrögðin fara 

einnig eftir því hvernig aðdragandi dauðsfallsins var, hvort um slys eða fráfall vegna 

alvarlegra veikinda er að ræða. Þó bæði fráföllinn séu alvarleg þá er hægt að undirbúa 

barnið undir það sem koma skal ef dauðsfall vegna alvarlegra veikinda er að ræða. Sama 

hversu vel undirbúin börnin eru þá er tilkynningin um dauðsfall alltaf sár og mikið áfall 

(Sigurður Pálsson 1998:18).  

Sorgarviðbrögð koma í flestum tilfellum óundirbúin. Þegar sorgin fær útrás fyrir 

sterkum tilfinningum eins og reiði, sársauka, söknuði og ótta þá er talað um 

sorgarviðbrögð (Gunnar E. Finnbogason 1998:8). Fyrstu viðbrögð barns við 

sorgartíðindum geta verið mismunandi því er mikilvægt að vera undir það búin að takast 

á við þau og láta þau ekki koma sér á óvart. Börn geta orðið fyrir einhvers konar sjokki 

og fyllst efasemdum. Líkami barnsins lamast og barnið verður hálf dofið. Sterk viðbrögð 

barnana og mótmæli getur verið hluti af sorgarviðbrögðum barna. Í þeim tilfellum þá hafa 

börnin orðið fyrir áfalli og bregðast við með því að mótmæla og neita að trúa því sem 

gerst hefur. Sum börn geta sýnt engin viðbrögð og látið eins og ekkert hafi gerst, biðja 

jafnvel um að fá að fara út að leika. Þetta þýðir samt ekki að barninu standi á sama. 

Barnið þarf tíma til að meðtaka það sem hefur gerst og skiptir þarna miklu máli að vera 

til staðar og vera tilbúin að svara þeim spurningum sem barnið kann að spyrja (Sigurður 

Pálsson 1998:17-19).  

Börn geta orðið mjög óttaslegin og hrædd um að eitthvað komi fyrir foreldra sína. 

Þá sérstaklega ef þau hafa misst annað foreldrið þá hræðast þau mikið um að missa hitt 
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foreldrið líka. Þau verða í raun hræddari um líf foreldris síns en þeirra eigið líf. Hugsunin 

um eigin dauða er skiljanlegri og nær þessi hugsun allt fram á unglingsárin (Dyregrov, 

Atle 1992:20). 

Ekki er gott fyrir fullorðna að fela tilfinningar sínar. Ef það er gert erum við um 

leið að senda barninu óbein skilaboð um að gera slíkt hið það sama. Það er hins vegar 

gott að fullorðið fólkið geti haft stjórn á tilfinningum sínum en feli þær ekki. Það er hollt 

fyrir fullorðna og börn að gráta saman, það gæti verið þeim dýrmæt reynsla og sýnir 

einnig barninu að okkur er ekki sama. Það er því mikilvægt fyrir börn og fullorðna að 

mætast í sorginni og verða ekki viðskila, heldur verða samferða í gegnum þá sorgarferli 

sem fer í hönd (Sigurður Pálsson 1998:18).  
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3. Sorgarferli barna 

 

Hér að framan hefur verið rætt um sorgarviðbrögð barna og mikilvægi þess að vera til 

staðar fyrir barnið. Til þess að takast á við sorgarviðbrögðin og sorgarferlið þá þarf að 

fara af stað ákveðin sorgarvinna. Sorgarvinna hjálpar og styrkir viðkomandi í því að 

takast á við lífið undir nýjum kringumstæðum (Gunnar E. Finnbogason 1998:9). 

Einstaklingur sem verður fyrir áfalli gengur í gegnum ákveðið sorgarferli. 

Sorgarferli er þegar sorgin tekur að breytast og þróast. Syrgjandinn tekst á við sorgina og 

aðlagar sig að breyttum aðstæðum. Ef ekki er tekist á við sorgina og henni ýtt til hliðar 

getur það haft í för með sér alvarlegar afleiðingar (Sigurður Pálsson 1998:26). 

Þegar sorgin bankar upp á og hellist yfir einkennast fyrstu viðbrögð okkar af 

áfalli, tilfinningaleysi, miklum sársauka og eins og fótunum sé kippt undan okkur. Allt 

virðist á niðurleið og við dofnum upp og neitum að trúa. Hins vegar þegar líður á hverfur 

þessi doði og raunveruleg sorg tekur við. Í bókinni Til þín sem átt um sárt að binda eftir 

Karl Sigurbjörnsson þá líkir hann sorgarferlinu við sjávarföll og skiptir ferlinu niður í 

fjögur þrep, missir, hrun, uppbygging og bati og undir hverju þrepi koma nokkur stig. 

Til þess að átta sig á því hvernig sorgarferlið virkar þá verður farið í gegnum þrepin 

fjögur. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að ekki er til ein rétt leið í sorgarferlinu og 

að börn fara á mismunandi hraða og ekki endilega í sömu röð og farið verður í gegnum 

hér. 

(Karl Sigurbjörnsson 1990:3) 

 

Börn upplifa missi og þurfa að fá útrás fyrir tilfinningar sínar. Gráturinn á þar 

stóran þátt og er hann nauðsynleg svölun í sorginni. Það getur reynst börnum erfitt að 
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horfast í augu við missinn, allt verður óraunverulegt og erfitt verður að horfast í augu við 

raunveruleikan. Á þessu stigi er eðlilegt að finna til líkamlegra einkenna eins og sífelldrar 

þreytu, máttleysis, eyrðarleysis og að fá grátköst (Gunnar E. Finnbogason 1998:9). Sum 

börn geta sýnt engin viðbrögð sem getur valdið fullorðnum áhyggjum. Það er hins vegar 

óþarfi að hafa slíkar áhyggjur þar sem þetta eru eðlileg viðbrögð í sorgarferlinu 

(Dyregrov, Atle 1992:19). Helstu líkamlegu einkenni barna sem syrgja eru magaverkir, 

höfuðverkir, ógleði, stífir og aumir vöðvar. Að öllu jöfnu eiga þessi einkenni að hverfa 

með tímanum, ef ekki þá er ráðlagt að leita til utanaðkomandi aðila, ekki bara fyrir barnið 

heldur líka fyrir fjölskylduna. Þessi einkenni sem nefnd hafa verið hjá börnum eru eðlileg 

en geta einnig verið kall á hjálp og því tilvalið tækifæri fyrir fullorðna að nálgast barnið í 

sorginni (Sigurður Pálsson 1998:38).  

Á þessu stigi finna börn einnig fyrir depurð, leiða og söknuði. Helstu einkenni 

depurðar og leiða eru að börnin einangra sig frá öðrum, verða hlédræg og innhverf. 

Söknuðurinn getur tekið á sig mismunandi myndir, börnin sakna stundana sem þau áttu 

með hinum látna og sækjast í að fara á staði, klæðast eða ganga með hluti sem tilheyrðu 

hinum látna. Sum börn geta tekið það upp að líkja eftir einhverju í fari hins látna. Með 

þessu athæfi er barnið að milda sársauka sinn með því að mynda sérstök tilfinningatengsl. 

Einstaka sinnum getur þetta atferli farið úr böndunum og er það oft vísbending um að 

sorgarferlið er ekki í réttum farvegi. Þá er réttast að leita til fagaðila um frekari hjálp 

(Dyregrov, Atle 1992:24-25). 

Einnig er eðlilegt að finna til sektarkenndar. Fáir komast hjá því að finna til 

sektarkenndar í sorgarferlinu. Sektarkennd lýsir sér þannig að syrgjendur kenna sjálfum 

sér um það sem gerst hefur. Spurningar vakna eins og: „Hvers vegna var ég  ekki til 

staðar?“, „Hvað ef ég...!“, „Afhverju fór ég?“, „Ég sagði aldrei mömmu að ég elskaði 

hana“ (Worden, J. William 1996:61). Mikilvægt er að athuga að börn geta fundið til 

sektarkenndar rétt eins og fullorðnir. Þau finna til sektarkenndar ef þau eru óánægð með 

síðustu samskipti sín við hin látna. Þau fara að ásaka sig um hina og þessa hluti sem þau 

gerðu ekki en hefðu viljað gera á meðan hinn látni var á lífi (Gunnar Finnbogason 

1998:16-17). Það getur oft fylgt því sektarkennd þegar syrgjandanum fer að líða betur en 

þá finnst honum eina og hann sé að bregðast hinum látna. Þá er mikilvægt að muna að 
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þessi tilfinning er eðlileg og er hluti af sorginni. Það sem er mikilvægt að gera er að mæta 

þessum tilfinningum og viðurkenna þær (Karl Sigurbjörnsson. 1990:15). 

Annað stig í sorgarferlinu er hrun. Reiðin er eitthvað sem við komust ekki hjá að 

finna fyrir þegar við verðum fyrir einhvers konar áfalli. Reiðin er tilfinning sem þarf að fá 

eðlilega útrás. Það er algengt að afneita reiðinni eða ýta henni frá en það gagnast lítið 

(Karl Sigurbjörnsson. 1990:19). Best er að leyfa börnunum að fá útrás fyrir reiðinni. Börn 

sýna yfirleitt reiði sína á beinan og opinn hátt, þau eiga þá til að sparka og öskra. Reiðin 

getur einnig tekið óvænta stefnu og börnin fara að ásaka þann látna fyrir að deyja eða þau 

reiðast einhverjum nákomnum fyrir að koma ekki í veg fyrir andlátið (Gunnar 

Finnbogason. 1998:16). Reiðin er sterk, heilbrigð tilfinning sem þarf að brjótast út og 

finna réttan farveg fyrir svo hún skaði ekki börnin og þá sem eru í kringum þau. 

Mikilvægt er að ræða við börnin um reiðina og spyrja þau hvað það er sem gerir þau reið. 

Tilfinningarnar breytast ekki þó það sé sagt við okkur að við eigum ekki að finna til. Það 

þýðir lítið fyrir okkur að segja við barn „ekki vera svona reiður“ eða „vertu ekki svona 

leið“. Ef reynt er að gera lítið úr eða að koma í veg fyrir tilfinningar syrgjandi barns erum 

við um leið að stoppa barnið í sorgarvinnunni. Heftar tilfinningar geta skaðað barn til 

frambúðar. Mikilvægt er að átta sig á því að það getur reynst barninu erfitt og 

sársaukafullt að koma lífinu aftur í fastar skorður (Sigurður Pálsson 1998:34-36). 

Þriðja stigið í sorgarferlinu er uppbygging. Þegar komið er á þetta stig þá erum 

við farin að samþykkja það sem gerst hefur. Sorgin hefur losað um hnútana og tengslin 

við það liðna (Karl Sigurbjörnsson 1990:25). Barnið fer að hugsa og breyta eins og það 

hafi komist yfir fráfallið. Hugur barnsins er frjálsari og er ekki lengur bundin við hin 

látna. Barnið er í stakk búið að horfa fram á við, það sýnir meira sjálfstæði og er tilbúið 

að tengjast öðrum á ný (Gunnar E. Finnbogason 1998:13). Þó svo að tengslin við hin 

látna rofni þá þýðir það ekki að barnið hafi gleymt honum, síður en svo. Minning hins 

látna mun alltaf lifa í hjarta þess. Á þessu stigi sorgarferlisins þá opnast nýjar dyr og 

framtíðin horfir á okkur og ný tækifæri blasa við. Sorgin hefur kennt okkur margt og 

skerpt skynjun okkar gagnvart lífinu (Karl Sigurbjörnsson 1990:29).  

Á fjórða stiginu er talað um bata. Við lærum að lifa við missinn. Börn hafa á 

þessu stigi náð sér andlega og líkamlega. Þau hafa samþykkt fráfallið og gráta sjaldnar. 
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Barnið er tilbúið að horfa fram á við og er ekki eins upptekið af því liðna (Gunnar E. 

Finnbogason 1998:13). 

Þessi fjögur stig sem farið hefur verið í hér að framan eru alls ekki tæmandi yfir 

einkenni og aðferðir. Þau gefa okkur góða mynd af því við hverju er að búast af börnum í 

sorg. Það sem má nefna hér til viðbótar sem ekki hefur verið fjallað um er að börn geta 

orðið fyrir svefntruflunum og námsörðugleikum. Svefntruflanir geta verið eitt af 

einkennunum þegar börn verða fyrir missi. Þau einkenni geta birst þannig að börnin eru 

alltaf að vakna, verða óróleg í svefni eða eiga erfitt með að sofna við ótta um dauðann. 

Það getur stafað af því að orðið að sofna hefur verið tengt við dauðann. Börn geta líka 

verið hrædd við það að fara sofa af ótta við að fleiri deyji sem eru nákomnir þeim. 

Martraðir og draumar geta vakið barnið upp með andfælum sem getur valdið því að 

barnið hræðist að sofna af ótta við draumana. Það hefur sýnt sig að börn sem ekki tjá sig 

um hvernig þeim líður eru líklegri til þess að fá martraðir eða dreyma illa (Dyregrove, 

Atle 1992: 24). Eðlilegt er að börn missi einbeitingu og hafi minni orku og úthald þegar 

kemur að náminu. Barnið getur átt erfitt með að ljúka við verkefni sín og vill hugurinn 

fara á flug. Þetta allt getur haft neikvæð áhrif á nám barnsins. Í slíkum tilfellum verður 

kennarinn að sýna mikla þolinmæði og skilning (Gunnar E. Finnbogason 1998:17). 

Gott er að gera sér grein fyrir því hvernig sorgarferlið virkar og hafa þau atriði 

sem farið hefur verið í gegnum hér að framan í huga þegar við vinnum með börnum í 

sorg. Vert er að athuga og gera sér grein fyrir að sum börn geta sleppt einhverjum stigum 

í sorgarferlinu, jafnvel staðnað á ákveðnu stigi eða farið fram og aftur í sorgferlinu. Ef 

barn sýnir mikil frávik þá er mikilvægt að leita aðstoðar hjá utanaðkomandi fagaðila 

(Gunnar E. Finnbogason 1998:13). 

Hér að framan hefur verið fjallað um sorgarviðbrögð og sorgarferli barna. Í 

gegnum kaflan höfum við séð að það er margt sem þarf að hafa í huga þegar kemur að 

því að vinna með barn í sorg og gera sér grein fyrir að hvert barn er sérstakt og bregst við 

á mismunandi hátt. Það eru ekki aðeins foreldrar og aðstandendur þeirra sem þurfa að 

huga að sorgarviðbrögðum og sorgarferli barna. Skólinn á þar stóran þátt líka. 
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4. Skólinn og sorgin 

 

Í þjóðfélagi okkar í dag vitum við að skólasamfélagið hefur breyst töluvert frá því sem 

áður var. Skólinn er ekki lengur einhliða fræðslustofnun heldur eru gerðar enn meiri 

kröfur til hans um uppeldi og umönnun (Sigurður Pálsson 1998:83). Í þessum kafla 

verður fjallað um hvernig skólar geti brugðist við þegar áföll koma upp. 

Að meðaltali deyja um 50 manns á aldrinum 20 – 44 ára á ári hverju og um 

tæplega 10 manns á aldrinum 5-19 ára (Hagstofa Íslands 2008). Þessar upplýsingar segja 

okkur að á hverju ári er frekar stór hópur nemenda á grunnskólaaldri sem missir foreldri, 

systkini, vini eða skólafélaga. Þegar slíkt gerist verða skólastjórnendur að velta því fyrir 

sér hvaða hlutverki skólinn gegni gagnvart nemendunum og fjölskyldum þeirra þegar þau 

verða fyrir áfalli. Skólinn á ekki einungis að bregðast við þegar áföll verða, heldur verður 

hann einnig að undirbúa nemendur á einhvern hátt undir áföll eins og dauðsföll án þess 

að verða of nærgöngull (Sigurður Pálsson 1998:83). Undirbúningurinn gæti farið fram í 

einhvers konar fræðslu á skólatíma og hentar þá lífleiknitímar vel í það. Til þess að slík 

fræðsla geti farið fram verða kennarar að hafa fengið einhvers konar fræðslu um sorgina 

og sorgarviðbrögð. Í dag eru kennarar mun betur undirbúnir þar sem umræðan er opnari 

en það sem áður. Það gæti ef til vill tengst vinnu eins og í Olweus verkefninu þar sem 

teymisvinna er mikil, en slík vinna skilar sér út í annars konar vinnu (Viðmælandi A 

2008).  

Skólar sem vilja vera vel undirbúnir ættu að hafa það eitt af sínum verkefnum að 

hlúa vel að nemendum, kennurum og öðru starfsfólki þegar það verður fyrir áföllum 

(Margrét Ólafsdóttir 1995:4). Til að skólar geti undirbúið sig fyrir stór sem smá áföll er 

mikilvægt að skólar séu með viðbragðsáætlun eða áfallaáætlun sem farið er eftir eða 

stuðst við þegar það á við. Algengasta leiðin er að valið er úr hópi kennara í ákveðið 

áfallaráð sem útbýr og fer eftir áfallaáætluninni. Fremstur í flokki er yfirleitt skólastjóri 

og aðstoðaskólastjóri og samanstendur þessi hópur af 3-5 einstaklingum sem kynna sér 

hvert tilvik sérstaklega og útbúa viðbragðsáætlun út frá því (Viðmælandi B 2008).  

Áfallaáætlun í skólum er til að undirbúa skóla undir þau áföll sem kunna að koma 

skyndilega upp í skólum. Áætlunin gefur til kynna yfirlit yfir hvernig eigi að bregðast við 

og til hvaða aðgerða eigi að grípa til í hvert skipti. Þessi áætlun er yfirlit sem gengið er út 
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frá og starfsfólk fer eftir. Hver skóli útfærir sína áætlun út frá því hvernig aðstæður eru 

hjá honum hverju sinni. Allar áfallaáætlanir eiga að vera vel úthugsaðar þannig að hægt 

sé að ganga að þeim vísum þegar áföll eiga sér stað (Dyregrov, Atle og Magne Raundalen 

1995:129-130).  

Mikilvægt er að kynna áfallaáætlun fyrir öllu starfsfólki skólans og minna á hana 

við upphaf nýs skólaárs. Það er ágæt lausn ef skólar eyddu einum starfsdegi í það að taka 

hana fyrir og vinna ýmis verkefni tengd henni til að undirbúa það sem gæti gerst hvenær 

sem er. Á slíkum strarfsdögum er gott að fá utanaðkomandi aðila til að halda fyrirlestra 

um sorg og sorgarviðbrögð barna og hvernig best sé að bregðast við. Það er afar 

nauðsynlegt fyrir kennara og annað starfsfólk að hafa einhverja grunnþekkingu um sorg 

og sorgarviðbrögð barna til þess að vera betur í stakk búin að takast á við þau áföll sem 

kunna að koma upp. Einnig er mikilvægt að kennarar og annað starfsfólk hafi aðgang að 

lesefni hvort sem það er á bókasafni skólans eða á Veraldarvefnum (Sigurður Pálsson 

1998:84).  

Það sem þarf að hafa í huga þegar áfallaáætlun er gerð er í fyrsta lagi að skólar geri 

sér grein fyrir og viðurkenni að áföll geta gerst í skólum og á skólatíma. Í öðru lagi þarf 

skólinn að átta sig á að áföll snerta nemendur mjög mikið sem getur haft áhrif á námið, 

og í þriðja lagi að skólar útbúi lista um hvað geti hent skólann. Dæmi: 

 

• Nemandi getur dáið af slysförum, veikindum eða eftir sjálfsvíg. 

• Foreldri, systkini eða annar ættingi deyr. 

• Ofbeldi, nauðgun, sprengjuhótun eða eitthvað annað sem snertir nemendur. 

• Kennari eða annað starfsfólk skólans getur dáið af slysförum, veikindum eða eftir 

sjálfsvíg. 

• Andlát eða slys sem gerist í skólaferðalagi. 

• Náttúruhamfarir. 

• Kviknað getur í skólanum. 

(Dyregrov, Atle og Magne Raundalen 1995:129-130) 

 

Ég veit að margir skólar á landinu eru nokkuð vel settir með sína áfallaáætlun og 

eru meðvitaðir um hana. Í einum skóla út á landsbyggðinni er nýbúið að endurskoða 
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áfallaáætlunina og uppfæra það sem við átti. Einnig hafa verið haldnir fyrirlestar fyrir 

starfsfólk skólans þar sem prestur kom og hélt tölu um sorg og sorgarviðbrögð barna. Í 

þeim skóla er vel tekið á því ef áfall eins og andlát á sér stað. „Ef það verður alvarlegt 

áfall þá fer af stað sérstakt ferli, við köllum til prest eða sálfræðings eða það fólk sem við 

höfum í baklandinu. Setjum alltaf af stað sýnilegt ferli (Viðmælandi B 2008).“  Öll 

fræðsla um sorg og sorgarviðbrögð barna hvort sem hún löng eða stutt er af hinu góða. Sú 

fræðsla undirbýr kennara betur og gerir þá betur í stakk búna til að takast á við aðstæður 

sem geta komið upp hvenær sem er.  

 

4.1 Undirbúningur kennara 

Þegar kemur að því að gæta að þörfum barna sem verða fyrir áföllum í skólum gegna 

kennarar mikilvægu. Þá er nauðsynlegt að þeir séu með einhvers konar áætlun sem þeir 

fylgja eftir vegna þess að:  

 

• Kennarar þekkja sína nemendur 

• Kennarar þekkja sinn bekk og hvernig hann er 

• Kennarar eru sérfræðingar í að koma þekkingu til barna betur en sálfræðingar, 

geðlæknar eða skólahjúkrunarfræðingurinn 

• Nemendurnir þekkja kennarann og treysta honum 

(Dyregrov, Atle 1992:106-107) 

 

Kennarinn skiptir nemendur miklu máli og því er mikilvægt fyrir hann að fá 

upplýsingar um sína nemendur frá foreldrum eða forráðamönnum ef einhver liggur fyrir 

dauðanum sem er nákomin nemandanum. Gott er að nota fyrsta fundinn á haustin til að 

óska eftir vitneskju um hagi nemandans við foreldra eða forráðamenn (Sigurður Pálsson 

1998:85). Það getur skipt nemandann miklu máli að kennarinn fái vitneskju um það ef 

eitthvað kemur upp á hjá honum og geti því brugðist við.  

Til þess að kennarar geti brugðist við á fagmannlegan hátt er mikilvægt að hann 

hafi aflað sér þekkingar á hvað sorg, sorgarviðbrögð og sorgarferlið er þannig að það 

nýtist honum í aðstæðunum sem geta komið upp. Æskilegt er að kennarar sýni skilning á 
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aðstæðunum og séu til taks þegar nemandur þurfa á að halda. Gæta þarf þess að kennarar 

taki ekki of mikið inn á sig, þar sem það getur orðið erfitt fyrir þá að vinna úr, sérstaklega 

ef heill bekkur verður fyrir áfalli. Þá skiptir gríðalega miklu máli að kennarar hugsi um 

vel um sjálfan sig og séu undir það búnir að takast á við áföll sem kunna að koma upp. 

Mikilvægt er að kennarar líti í eigin barm, íhugi vel eigin missi og hvernig þeir tóku á 

þeim málum (Ólöf Helga Þór 1992:41-42). Kennarar þurfa að vera viðbúnir því að þeir 

geti brugðist tilfinningalega við þegar áföll eiga sér stað. Gott er fyrir kennara hef þeir 

geta leitað til vinar eða samstarfsmanna ef að vandi liggur fyrir og það er nauðsynlegt að 

trúnaðar sé gætt um leið og leitast er eftir stuðningi (Gunnar E. Finnbogason 1998:27). 

Það er einnig mikilvægt að bekkurinn viti af því ef nemandi innan bekkjarins verður fyrir 

áfalli til að fyrirbyggja sögusagnir og getgátur sem og að það vekur upp samhug hjá 

bekknum (Sigurður Pálsson 1998:85). 

Í mörgum skólum eru starfandi svokölluð nemendaverndaráð. Nemendaverndaráð 

svipar til áfallaráðs nema þar geta kennarar leitað til ef um „minni“ áföll er að ræða. Í 

nemendaverndaráði í grunnskóla út á landsbyggðinni starfar þar fremstur í flokki 

deildastjóri yfir sérkennslu ásamt aðstoðaskólastjóra, deildastjóra, námsráðgjafa sem er til 

staðar fyrir hönd nemanda, skólasálfræðingur og fulltrúi frá félagsþjónustunni. Kennarar 

geta komið þangað inn til að fá ráðgjöf um ákveðin tilvik, hvort sem það eru 

hegðunarvandamál eða grunur á misnotkun. Ef ástæða þykir þá eru þessi mál send áfram 

til félagsþjónustunnar þar sem unnið er með þau (Viðmælandi C 2008).  

 Undirbúningur kennara skiptir miklu máli og því mikilvægt að hvetja alla 

kennara til að sækja sér fræðslu. 

 

4.2 Viðbrögð skólans 

Það sem á eftir kemur er að gengið er út frá því að nemandi deyji snögglega til dæmis af 

slysförum. Ef nemandi deyr eftir baráttu við erfið veikindi þá er hægt að ganga út frá því 

að viðbrögð skólans séu þau sömu. Við slíkar aðstæður er gert ráð fyrir því að nemendur 

séu betur undirbúin fyrir fréttirnar af dauðsfallinu. Komi svo á daginn að nemandi deyji 

snögglega eins og af slysförum eða eftir baráttu við erfið veikindi þá ber skólanum að 

kalla saman áfallateymi og þeir setja af stað ákveðið viðbragðsferli. Þá skiptir máli að 
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umsjónarkennari nemandans sé látin vita strax svo hann geti undirbúið sig fyrir það sem 

koma skal. Þegar áfallaráðið kemur saman þarf það að hafa eftirfarandi í huga: 

 

• Hvernig sé best að haga næsta skóladegi 

• Hvernig ætlar skólinn að minnast hins látna 

• Hvernig ætlar að skólinn að sinna bekkjarsystkinum hins látna og vinum hans í 

skólanum 

• Hvaða upplýsingar hefur skólin og hvernig ætlar hann að nálgast frekari upplýsingar 

• Hvernig bregst skólinn við ef fjölmiðlar koma 

• Þarf skólinn að hafa samband við einhvern utan skólans eins og lögregluna, prest eða 

sálfræðing. 

• Hvað á skólinn að gera varðandi fjölskyldu hins látna 

(Sigurður Pálsson 1998:89) 

 

Áfallaráðið þarf að útbúa tilkynningu sem senda þarf heim til nemenda þar sem 

útskýrt er hvað hafi gerst. Í tilkynningunni þarf að koma fram hvað hafi gerst, hvað hafi 

verið gert í skólanum og hvað skólinn ætli að gera. Áfallaráðið skipuleggur einnig 

minningarstundina, ásamt bekk hins látna, sem yfirleitt er haldin þrem dögum eftir 

fráfallið. Ekki er ráðlegt að láta líða lengri tíma. Minningarstund er þægilegur farvegur 

fyrir kennara, nemendur, foreldra og vini til að koma saman og minnast hins látna. 

Minningarstundir vekja samhug og samkennd meðal fólks (Gunnar E. Finnbogason 

1998:37-41). 

Þegar nemandi deyr er ekki ráðlegt að halda uppi hefðbundinni kennslu næsta 

dag. Dauðsfallið snertir ekki bara bekkjafélaga hins látna heldur allan skólann. Því er 

mikilvægt að skólinn minnist hins látna á viðeigandi hátt, með því er skólinn að sýna 

nemendum sínum að þeir virða mannslífið. Ef það er fánastöng á skólalóð skólans ætti 

skólinn að flagga í hálfa stöng áður en skólinn hefst að morgni. Morguninn ætti að byrja á 

því að hver umsjónarkennari fylgi sínum bekk inn á sal þar sem skólastjóri tilkynnir 

nemendum hvað hafi gerst. Mikilvægt er að prestur eða sálfræðingur sé til staðar. 

Nemendur þurfa að fá eins nákvæmar upplýsingar um hvað hafi gerst, hvenær og hvar, til 

að fyrirbyggja sögusagnir. Í stórum skólum eru margir sem þekkja ekki til hins látna. Við 
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slíkar aðstæður er nauðsynlegt að huga vel að þeim sem þekktu viðkomandi og 

fyrirbyggja að þeir sem ekki þekktu hinn látna finni þörf til að syrgja. Börn og unglingar 

eru miklar tilfinningaverur og verða auðveldlega fyrir áhrifum þegar jafnaldri þeirra deyr. 

Þá er ekkert sjálfsagðara en að þau taki þátt í samverustund á sal (Sigurður Pálsson 

1998:90-91). 

 Eftir samverustundina inn á sal fer hver bekkur inn í sína stofu og er æskilegt að 

kennarinn leyfi nemendum sínum að ræða saman um það sem gerst hefur. Í bekk hins 

látna er mikilvægt að prestur eða sálfræðingur sé kennaranum til halds og traust. 

Mikilvægt er að vinir hins látna sem ekki voru í sama bekk sé boðið að vera í bekknum 

þennan dag, því það þarf að sinna þessum hóp sérstaklega vel (Sigurður Pálsson 

1998:91). Nauðsynlegt er að skólinn viðurkenni fráfall nemanda síns og að nemendur 

skynji að starfsfólk syrgi. Skólinn er þá fyrirmynd barnanna og sýnir þeim að sorg er 

eðlileg viðbrögð við missi. Gott er að nemendur komi með sínar hugmyndir sem þeir 

vilja gera til að minnast hins látna. Algengt er að bekkurinn útbúi samúðarkort til að 

senda fjölskyldu hins látna og taki þátt í undirbúningi minningarstundar. Bekkurinn getur 

einnig ákveðið að skrifa minningargrein saman. Algengt er að bekkurinn skreyti borð 

hins látna með blómum, kerti og mynd af hinum látna. Borð hins látna er oftast látið 

ósnert út skólaárið í virðingarskyni (Ólöf Helga Þór 1994:18). Nokkra daga eftir andlátið 

er gott að bekkurinn hittist aftur og haldi litla minningarstund ásamt foreldrum. Eftir 

minningarstundina er tilvalið að ræða um hvort nemendurnir eigi að vera viðstaddir 

jarðarförina og ef svo er þá er gott að þeir fari í samráði við foreldra (Sigurður Pálsson 

1998:94). Þó svo að jarðarförin sé yfirstaðin og skólastarfið sé farið aftur í sitt eðlilega 

horf, þá merkir það ekki að við höfum gleymt því sem gerst hefur. Margar spurningar 

geta vaknað lengi á eftir sem nemendur vilja fá svör við. Það er því mjög áríðandi að 

kennarinn sé vel vakandi fyrir því og taki á því af stakri ró og skilningi. Kennarinn getur 

minnst hins látna til dæmis á afmælisdögum og við skólaslit. Með því að minnast hins 

látna með þeim hætti erum við um leið að sýna nemendum okkar að mannslífið er okkur 

mikils virði (Sigurður Pálsson 1998:96).  

 Eins og fram hefur komið þá er margt sem skólinn þarf að hafa í huga þegar 

kemur að áföllum meðal nemenda. Mikilvægt er að stjórnendur skóla hvetji starfsfólk sitt 

til þess að lesa sér til um sorgarviðbrögð og sorgarferli barna og kynni sér einnig 
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áfallaáætlun skólans. Stjórnendur ættu einnig að hvetja kennara sína til að ræða um 

sorgina og missinn við nemendur sína.  
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5. Kennsluhugmynd fyrir lífsleikni  

 

Á síðustu árum hefur umræða um missi og sorg farið vaxandi í skólakerfinu og aukin 

áhersla verið lögð á að skólinn bregðist við á markvissan hátt þegar válegir atburðir eins 

og dauðsföll koma upp í nemendahópnum. 

Eftir að hafa kynnt mér efni um sorg og missi barna og hvernig skólar bregðast 

við fannst mér tilvalið að útbúa kennsluhugmynd fyrir lífsleikni um sorg og missi barna. 

Að mínu mati er vöntun á námsefni um sorg og missi. Í Aðalnámsskrá grunnskólanna 

undir lífsleiknihlutanum er ekki minnst á að undirbúa þurfi nemendur sérstaklega að 

takast á við sorgi og missi. Í námsskránni undir áfangamarkmiðum fjórða bekkjar kemur 

fram að nemendur eiga að geta gert sér grein fyrir hvað sorg, gleði og reiði er 

(Aðalnámsskrá grunnskólanna. Lífsleikni 2007:8). Umræða um dauðan er mjög 

viðkvæmt efni og eru ekki allir kennarar tilbúnir að ræða við nemendur sína um hann. 

Einnig vitum við að flest börn hafa aðgang að sjónvarpi og í því verða þau vitni að 

dauðanum annað hvort í gegnum fréttir eða leikna sjónvarpsþætti. Börn ræða sín á milli 

og jafnvel við kennara sinn um það sem þau sáu og upplifðu. Þegar slíkt kemur upp er 

það tilvalið tækifæri fyrir kennarann að ræða dauðan við nemendur sína (Leaman, Oliver 

1995; 35).  

Ekki þarf alltaf að vera tilefni til að ræða um sorgina við nemendur þó í mörgum 

tilfellum er umræðan tekin upp vegna einhvers áfalls sem komið hefur upp. Hægt er að 

ræða um sorgina til dæmis í framhaldi af lestri bókar þar sem einhver dó og sorgin kom 

við sögu. Að ræða saman hjálpar börnum að fá svör við ýmsum spurningum sem á þeim 

liggur og til að heyra hvað önnur börn eru að hugsa. Í þessum kafla ætla ég að útbúa 

kennsluhugmynd að fjórum kennslustundum í lífsleikni fyrir sjötta bekk. Megin inntak í 

þessu verkefni er vinna með hugtök eins og sorg, missi, ótta, reiði og von. Út frá þessum 

hugtökum eru skapaðar umræður þar sem nemendur fá tækifæri á að tjá sig á opin og 

einlægan hátt.  

 

Markmið með kennsluhugmyndinni er að nemendur: 

• þekki hugtökin sorg, missi, ótta og reiði   

• þekki eðlileg viðbrögð við sorg, áföllum og ótta  
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• átti sig á sorgarviðbrögðum og að það er eðlilegt að vera sorgmæddur 

• geri sér gein fyrir að áföll og sorg eru eðlilegur hluti af lífinu  

• geri sér grein fyrir mikilvægi þess að takast á við sorg og missi 

• geri sér grein fyrir mikilvægi vonarinnar, jákvæðninnar og gleðinnar 

 

Lífsleiknikennarinn byrjar á því að lesa fyrir nemendur bókina Loforðið eftir Hrund 

Þórsdóttir. Bókin fjallar á einlægan hátt um vináttu tveggja stúlkna þar sem önnur 

vinkonan deyr eftir baráttu við krabbamein. Eftir lesturinn vakna örugglega margar 

spurningar hjá nemendum um lífið og tilveruna. Þá er tilvalið fyrir kennarann að vinna 

með efni bókarinnar næstu fjóra tímana í lífsleikni. 

Í fyrstu kennslustundinni stýrir kennarinn opnun á viðfangsefninu. Kveikjan er 

efni bókarinnar sem kennarinn hefur ný lokið við að lesa. Í kjölfarið fylgja umræður þar 

sem notaðir eru steinar með hugtökum á sem tengjast áföllum. Kennarinn notast við 

samræðuaðferð (stýrð umræða) og spurnaraðferð (Ingvar Sigurgeirsson 1999:92-94). Í 

annarri og þriðju kennslustund vinna nemendur að ýmsum verkefnum í vinnuhópum. 

Hóparnir vinna hver sitt afmarkaða efni, undirbúa niðurstöður og kynna hana fyrir 

samnemendum í fjórðu kennslustundinni (Ingvar Sigurgeirsson 1999:146-148). Hér er 

notuð kennsluaðferðin samvinnunám sem er nokkurs konar yfirheiti yfir margar 

kennsluaðferðir sem hafa hópvinnu að leiðarljósi. Nemendur vinna þá saman í hópum og 

eru samábyrgir fyrir því að leysa viðfangsefni sín og geta í raun ekki lokið vinnunni nema 

allir leggi sitt af mörkum til vinnunnar. Samvinnunám hefur ætíð félagsleg markmið að 

leiðarljósi ekki síður en fræðileg og er vel til þess fallið að kenna nemendum ýmsa 

félagslega færni svo sem samvinnu, hjálpsemi, tillitssemi, þolinmæði og getu til að leysa 

úr ágreiningi. Það er mitt mat að þessar aðferðir henti vel við vinnu af þessu tagi. 

 

Kennsluáætlun 

 

Fyrsti tíminn 

Nemendur setjast í hring og borðum og stólum er ýtt til hliðar til að skapa meiri nánd 

meðal nemenda og hindrunarlaus og opin samskipti (Gunnar Finnbogason 1998:35). 

Kennarinn kynnir fyrir nemendum viðfangsefni kennslustundarinnar og ræðir við þau um 
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þær reglur sem gilda í kennslustundinni svo sem einn talar í einu og allir sem vilja tjá sig 

hafa rétt á því, ekki má segja frá því sem aðrir segja og ekki má gagnrýna það sem sagt 

er. Ljósin í stofunni eru slökkt og kveikt er á kerti í miðjum hringnum. Kennarinn tekur 

létta slökunaræfingu sem kemur ró á nemendur og þeir fá tækifæri til að láta hugann 

reika. Kennarinn rifjar upp efni bókarinnar og spyr nemendur út í hvað þeim fannst um 

bókina. Efni bókarinnar er mjög viðkvæmt og er því nauðsynlegt að kennarinn hafi 

hugfast þumalfingursreglur við umönnun barna í sorg eins og að öll samskipti eiga að 

vera opin og heiðarleg og forðast ber of flóknar útskýringar. Einnig er gott að kennarinn 

geti sýnt eigin tilfinningar (Gunnar Finnbogason 1998:28). 

Nemendur fá síðan tækifæri á að segja frá hvernig þeim líður og ræða það sem 

þeim liggur þyngst á hjarta. Þegar hver nemandi hefur fengið tækifæri á að tjá sig er tekin 

fram steinapokinn. Nemandinn sem býður sig fram byrjar og dregur einn stein, les á hann 

og tjáir sig um hugtakið sem stendur á honum. Kennarinn getur komið með spurningar og 

umræður ef nemandinn á erfitt með að tjá sig eða skilgreina hugtakið sem hann dró. 

Nemandinn lætur steininn aftur í pokann og næsti nemandi fær að draga og svo koll af 

kolli þar til búið er að fara hringinn. Eftir að pokinn hefur farið hringinn notar kennarinn 

tækifærið og bætir því við sem honum finnst vanta og orðið er gefið laust. Þannig fá 

nemendur tækifæri til að tjá sig eftir að hafa hlustað og hugleitt það sem rætt var um. 

Þetta er einnig gott tækifæri fyrir þau til að losa um það sem hvílir á þeim. 

Framlag kennara: inngangur, stýra umræðum og samantekt. 

Framlag nemenda: virkni í umræðum. 

Námsgögn og kennslutæki: Kerti og steinapoki. Steinapoki með sjö steinum í sem er 

skrifað á eftirfarandi hugtök sorg, missir, söknuður, dauði, von, ótti og áfall.  

 

Annar og þriðji tíminn  

Kennarinn skiptir nemendum í fimm hópa og hver hópur fær úthlutað viðfangsefni. 

Viðfangsefnið er tengt umræðum úr fyrsta tíma og vinna nemendur að verkefni sem þau 

kynna svo fyrir hinum hópunum í lok fjórðu kennslustundar. Þannig fá nemendur 

tækifæri á að ræða saman í hópum, tjá sig og losa um það sem hvílir á þeim. Hver hópur 

velur ritara sem skráir niður punkta úr umræðum sem þau nota síðan við kynningu á 

verkefni. Þegar hópurinn hefur komist að niðurstöðu búa þeir til glærukynningu sem þau 
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nota við kynninguna. Nemendur hafa nokkuð frjálsar hendur við gerð kynningarinnar en 

áhersla er lögð á vönduð og sjálfstæð vinnubrögð. Kennarinn er til staðar fyrir nemendur 

ef upp koma spurningar eða vandamál en annars er markmiðið að þau fái að njóta sín við 

úrlausnina.  

Framlag kennara: Hópaskipting nemenda og verkefnalýsing. 

Framlag nemenda: Umræður og verkefnavinna í hópum. Skráning umræðu og 

glærukynning. 

Námsgögn og kennslutæki: Áfallaáætlun skólans, fartölvur og verkefnalýsing fyrir 

hvern hóp. 

 

Fjórði tíminn 

Nemendur leggja lokahönd á glærukynninguna og undirbúa flutninginn. Kennarinn gerir 

klárt fyrir kynningarnar, kemur fyrir skjávarpa og sýningartjaldi. Áhersla er lögð á að 

allir taki þátt í kynningunni og andrúmsloftið sé rólegt og þægilegt. Eftir hverja kynningu 

fá nemendur tækifæri til þess að koma með spurningar og ræða efnið. 

Framlag kennara: Undirbúningur fyrir kynningu og stjórnun. 

Framlag nemenda: Glærukynning og umræður. 

Námsgögn og kennslutæki: Fartölvur, skjávarpi og sýningartjald. 

 

Verkefnalýsing: 

 

Hópur 1 

Þegar slys eða dauða ber að höndum getur maður fyllst vanmáttarkennd og hræðslu sem 

erfitt er að ráða við. Ræðið saman um hvernig þið brugðust við þegar þið fenguð 

fréttirnar um slysið og veltið fyrir ykkur eftirfarandi spurningum: 

• Hvað er ótti? 

• Við hvað erum við hrædd? 

• Hvað getum við gert ef við erum hrædd? 

• Er eðlilegt að vera hræddur? 
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Hópur 2:  

Sorg er ekki sjúkdómur heldur eðlileg viðbrögð við missi. Veltið fyrir ykkur: 

• Hvað er sorg? 

• Við hvaða aðstæður gæti sorg komið fram og af hverju verðum við 

sorgmædd? 

• Hvað getum við gert til að hjálpa þegar fólk er í sorg? 

 

Hópur 3: 

Veltið fyrir ykkur ef bekkurinn verður fyrir áfalli eins og einn nemandi í bekknum veikist 

skyndilega og er vart hugað líf. 

Svarið eftirfarandi spurningum og hafið til hliðsjónar áfallaáætlun skólans. 

• Hvernig áföllum geta nemendur lent í? 

• Hvaða starfsmenn skólans má leita til ef áfall hefur átt sér stað? 

• Hvað getum við gert til að vinna úr áfallinu? 

 

Hópur 4: 

Nauðsynlegt er að taka vel á móti nemandanum þegar hann kemur vonandi aftur í 

skólann eftir langa veru á sjúkrahúsi og því árangursríkast að undirbúa endurkomuna vel. 

Ræðið eftirfarandi spurningar:  

• Hvernig tökum við á móti honum?  

• Gæti verið erfitt fyrir hann að koma aftur og þá hvers vegna? 

• Hvað segjum við?  

• Hvernig tjáum við honum að við söknuðum hans og báðum fyrir bata hans?  

 

Hópur 5: 

Vonin er okkur dýrmæt þegar á móti blæs og að vonin getur borið fólk á vængjum sér í 

gegnum erfið veikindi og lífsreynslu. Veltið fyrir ykkur eftirfarandi spurningum:  

• Hvað er von (gerið grein fyrir hugtakinu)?  

• Hvernig getur jákvæðni og gleði hjálpað fólki í erfiðleikum?  

• Skrifið kveðju frá bekknum sem við biðjum foreldra hans um að lesa fyrir 

hann.  
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Börn eiga oft í erfiðleikum með að tjá sig um erfiðar upplifanir og tilfinningar sínar. Þess 

vegna er mikilvægt að þau fái tækifæri til að tjá sig og tala við aðra undir leiðsögn 

fullorðinna og því er kennarinn mikilvægur aðili þegar kemur að áfallavinnu í skólanum.  
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Lokaorð 

 

Í gegnum ritgerðina hef ég komist að mörgu og er margvísari um sorg og missi barna. 

Auk þess er þekking mín meiri á því hvernig börn og skólar bregðast við þegar áföll eiga 

sér stað. Helstu niðurstöður mínar eru að á hverjum degi eru börn og fjölskyldur þeirra að 

glíma við sorg og missi á einhvern hátt. Við missi þá er eitthvað tekið frá okkur sem 

skiptir okkur máli og við fáum ekki aftur. Við upplifum missi til dæmis ef við flytjum frá 

stöðum þar sem uppruni okkar liggur, foreldrar skilja eða við andlát nákomins ættingja. 

Þegar barn verður fyrir sárum missi er eitt víst að sorgin mun banka upp á. Hægt er að 

reyna komast hjá sorginni en það gerir engum gott. Til að takast á við sorgina er best að 

taka henni alvarlega og viðurkenna. Hún er sársauki vegna missis sem snertir okkur 

tilfinningalega. 

Sorgarviðbrögð barna eru misjöfn og taka að öllu jafna lengri tíma. Þau fara eftir 

því hvernig aðdragandi áfallsins var og hvort um slys eða alvarleg veikindi er að ræða. 

Sorgarviðbrögðin koma yfirleitt óundirbúin þar sem sterkar tilfinningar eins og reiði, 

sársauki, söknuður og ótti eru helstu einkenni þeirra. Mikilvægt er að aðstandendur geri 

sér grein fyrir sorgarviðbrögðum barna og séu þeim innan handar, verji sem mestum tíma 

með þeim og sýni að það sé í lagi að tjá tilfinningar sínar. Til þess að takast á við 

sorgarviðbrögðin og sorgarferlið þarf að fara af stað ákveðin sorgarvinna. Sorgarferlinu 

er lýst þannig að syrgjandinn er að takast á við sorgina og aðlaga sig að breyttum 

aðstæðum. Ef ekki er tekist á við sorgina er hætta á alvarlegum afleiðingu seinna í lífinu. 

Í gegnum tíðina hefur samfélag okkar verið að breytast og þróast. Skólinn er þar 

engin undantekning. Hann skipar stóran sess í uppeldi barnanna því þau eyða mun meiri 

tíma í skólanum þar sem foreldrar vinna meira úti en áður fyrr. Í skólum geta komið upp 

áföll sem þarf að bregðast við. Skólar geta staðið frammi fyrir andláti á meðal nemenda, 

alvarleg slys á skólatíma og náttúruhamfarir. Þá er nauðsynlegt að skólar séu tilbúnir að 

taka á slíkum áföllum. Mikilvægt er að skólar séu með til taks áfallaáætlun sem stuðst er 

við þegar á þarf að halda. Áfallaáætlunin gefur til kynna hvernig bregðast eigi við og til 

hvaða aðgerða sé gripið. Í hverjum skóla eiga að vera starfræk áfallareymi sem koma 

saman þegar áföll koma upp eins og dauðsfall meðal nemenda. Hlutverk áfallaráðsins er 

að útbúa ákveðið viðbragðsferli sem farið er eftir. Undirbúningur kennara skiptir afar 
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miklu máli. Kennarar þurfa að geta aflað sér þekkingar á sorgarviðbröðum og sorgarferli 

barna þannig að það nýtist þeim í aðstæðum sem kunna að koma upp. Skólinn á ekki 

einungis að bregðast við þegar áföll verða, heldur verður hann einnig að undirbúa 

nemendur á nærgætin og nemendamiðaðan hátt. Því er það mín niðurstaða að skólar þurfa 

útbúa einhvers konar fræðslu fyrir nemendur sína um sorgina og missi. Í ritgerðinni sýni 

ég dæmi um hvernig hægt er að útbúa fræðslu fyrir sjötta bekk. Notaðar eru fjórar 

kennslustundir í lífsleikni sem hafa það að markmiðið að ræða um sorgina á einlægan og 

nemendamiðaðan hátt. 

Vinnan við þessa lokaritgerð hefur tvímælalaust verið lærdómsrík og hef ég 

dýpkað þekkingu mína á þessu efni til muna. Umfjöllun mín um hvernig börn bregðast 

við áföllum og hvað skólar geta gert þegar áföll eiga sér stað á eftir að verða mér gott 

veganesti í framtíðinni sem verðandi grunnskólakennari.  
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