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2 Útdráttur 

Í ritgerðinni fjalla ég um hvers konar áföll eru það sem grunnskólinn þarf að takast á 

við og hver eru viðbrögð hans við þeim? Ritgerðina hugsa ég sem nokkurs konar 

„handbók“ eða uppflettirit til að auðvelda kennurum að bregðast við þegar áfall á sér 

stað í grunnskóla hjá nemendum og þá sorg sem fylgir í kjölfarið. Ég mun leitast við 

að skýra þau hugtök sem tengjast áföllum eins og sorg, missi, kreppa, sorgarferli, 

sorgarvinna og áfallateymi. Ég mun fjalla um stærstu áföllin sem geta átt sér stað hjá 

grunnskólabörnum og fjölskyldum þeirra eins og þegar nemandi deyr, missir ástvin, 

skerðing á líkamsímynd, ofbeldi, ótti við að missa athygli við fæðingu systkina og 

skilnað foreldra. Í lok ritgerðarinnar dreg ég saman hvernig skólinn getur brugðist við 

þessum áföllum. 

 

3 Formáli 

Ástæðan fyrir því að ég valdi að skrifa ritgerð um áföll og sorg í grunnskóla var sú að 

ég valdi mér námskeið sem Kennaraháskóli Íslands bauð upp á sem heitir „Áföll í 

nemendahópnum“ og sér Gunnar E. Finnbogason um það. Mér fannst þetta mjög 

áhugavert efni og fannst mér þetta geta orðið góður undirbúningur fyrir mig þegar ég 

byrja að kenna. Ég hef hugsað þessa ritgerð sem nokkurs konar handbók sem kennarar 

geta flett upp í þegar nemandi þeirra eða fjölskylda verður fyrir áföllum og sorg. 

Vinnan  að ritgerðinni gekk vel og stóð Gunnar sig mjög vel að reka á eftir mér og er 

ég honum mjög þakklát í dag fyrir það.  

Ég vil þakka Gunnari E. Finnbogasyni leiðbeinanda mínum fyrir aðstoðina og 

hreinskilni í leiðsögn. Sigurrós Óskarsdóttur vil ég þakka fyrir prófarkalestur. Einnig 

vil ég þakka Ólafi Friðrikssyni og Freyju Tryggvadóttur fyrir yfirlestur og góðar 

ráðleggingar. 
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4 Inngangur 

Hlutverk grunnskólans hefur breyst verulega í tímanna rás. Hér áður fyrr var hlutverk 

hans að veita börnum nauðsynlega grunnmenntun, þ.e. að læra að lesa, reikna og 

skrifa. Í dag er hlutverk hans mun víðtækara. Auk þess að sjá um almenna menntun 

hefur skólinn þróast í það að vera uppeldisstofnun vegna breytinga á aðstæðum í 

samfélaginu og þátttöku fólks á vinnumarkaði. 1 

     Hér á landi ríkir skólaskylda hjá börnum á aldrinum 6-16 ára og þennan hluta 

ævinnar getur margt gerst í lífi barna og fjölskyldna þeirra. Það er allstór hópur barna 

sem missir foreldra, systkini, vini eða skólafélaga, auk barna sem missa afa og 

ömmur, frændur og frænkur. 2 

     Á undanförnum árum hefur Kennaraháskóli Íslands boðið upp á valnámskeið fyrir 

nemendur skólans.  Námskeiðið heitir „Áföll í nemendahópnum“. Markmið 

námskeiðsins er að þjálfa kennaranema í því að fást við og tala um missi, sorg, dauða 

og söknuð. Einnig að hjálpa kennaranemum að skilja sorgarhugtakið betur, þannig að 

væntanlegur kennari eigi auðveldara með að sýna samkennd og setja sig í spor þeirra 

sem syrgja og þurfa á stuðningi að halda í sorgarferlinu. 3 Þetta námskeið fékk mig til 

að hugsa hversu mikilvægt það er, bæði fyrir kennara og annað starfsfólk skólans, að 

vera vel undirbúin þegar áfallið ber að dyrum.  

     Rannsóknarspurningin sem ég legg upp með er „Hvers konar áföll eru það sem 

grunnskólinn þarf að takast á við og hver eru hugsanleg viðbrögð hans við þeim. 

Ritgerðina hugsa ég sem nokkurs konar „handbók“ eða uppflettirit til að auðvelda 

kennurum að bregðast við áföllum nemenda. Áfallaráð getur flett upp í handbókinni ef 

áföll koma upp í skólanum og lesið sér nánar til um ólík áföll. Ég mun fjalla almennt 

um áföll eins og ef nemandi skólans deyr, ef nemandi missir ástvin, ef nemandi 

upplifir skerðingu á líkamsímynd, ef nemandi verður fyrir ofbeldi, ef nemandi óttast 

að eignast systkini og ef foreldrar nemanda skilja. Síðan verð ég með sérstakan 

viðbragðskafla sem áfallaráð og kennarar geta flett upp í og séð hvernig mögulegt er 

að bregðast við þessum áföllum. Í næsta kafla mun ég fjalla um og skýra helstu 

hugtökin sem ég mun nota í ritgerðinni. 

 

                                                 
1 Gunnar E. Finnbogason 1998:21 
2 Sigurður Pálsson 1998:83 
3 Gunnar E. Finnbogason 1998:34 
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5 Skilgreining á hugtökum 

Til að koma í veg fyrir misskilning er mikilvægt að menn skilji og geri sér 

nákvæmlega grein fyrir því hvað fellst í orðum og hugtökum sem tengjast sorg og 

áföllum. Ég hef því leitast við að skýra hér að neðan þau hugtök sem notuð verða í 

sambandi við sorg og áföll. Þegar talað er um að fólk verði fyrir áfalli þá er átt við að 

það verði fyrir varanlegum skaða eftir andlegt sjokk eða álag. Yfirþyrmandi atvik eða 

atburður getur skilið eftir sig djúp spor eða sár sem oft tengjast sterkri upplifun. Undir 

áföll er hægt að flokka missi, sorg og kreppu. Þegar fjallað er um missi er ekki 

eingöngu átt við þau viðbrögð sem koma fram við dauða heldur getur missir tengst 

öðrum aðstæðum og atvikum í lífinu. 4 Ekki er til nein ein rétt skilgreining á orðinu 

sorg heldur hefur það mismunandi merkingu hjá fólki. „Sorg er eðlileg viðbrögð við 

missi“ 5 en við skulum hafa í huga að sorg er ekki sjúkdómur en hún getur tekið á sig 

sjúklegar myndir. 6 Ein skilgreiningin af sorg getur verið sú upplifun sem er tengd 

missi á einhverjum eða einhverju sem hefur verið hluti af okkur sjálfum. 7 Margir 

upplifa sorgina sem áfall og nauðsynlegt er að bera virðingu fyrir henni. Sumt fólk er 

feimið við að sýna sorg sína og aðrar tilfinningar og það er afar slæmt. Vinna þarf 

með sorgina því ef það er ekki gert þá verður erfiðara að takast á við lífið. Þegar talað 

er um kreppu þá á einstaklingur í erfiðleikum við að takast á við eigin lífsaðstæður. 

Öll fyrri lífsreynsla og viðbrögð einstaklings eru ekki nægjanleg til þess að gera nýjar 

kringumstæður skiljanlegar og viðráðanlegar. 8 Hver sá sem verður fyrir missi eða 

sorg fer í gegnum ákveðið sorgarferli en það er ekki eins hjá öllum, sumt er eins 

annað afar einstaklingsbundið. 9 Sumir telja að hægt sé að flokka sorgarferlið niður í 

þrjú stig en aðrir flokka það niður í fjögur stig. C.L. Jewett (1984) skiptir sorgarferlinu 

í þrjú stig; fyrstu sorgarviðbrögð, kröftug sorgarviðbrögð og að lifa við missi. En 

George H. Pollock (1961) skiptir sorgarferlinu í fjögur stig; lost, viðbrögð við missi, 

viðbrögð við aðskilnaði og aðlögun að breyttum aðstæðum. 10 Pollock (1961) telur að 

                                                 
4 Gunnar E. Finnbogason 1998:4-6 
5 Bragi Skúlason 1994:7 
6 Karl Sigurbjörnsson 1990:3 
7 Gunnar E. Finnbogason 1998:3 
8 Sálfræðibókin 1993:209 
9 Sr. Bragi Skúlason 1997:12 
10 Gunnar E. Finnbogason 1998:9-11 
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sorgarferlinu ljúki aldrei að fullu en á síðasta stiginu reynir syrgjandinn að tengja 

saman missinn og veruleikann þannig að lífið geti haldið áfram.11  

Þessi mynd lýsir sorgarferlinu mjög vel: 

 

    Í bók sinni „Til þín sem átt um sárt að binda“ lýsir Karl Sigurbjörnsson (1990) 

sorgarferlinu á myndrænan hátt. Hann flokkar það niður í  fjögur stig; missi, hrun, 

uppbyggingu og bata. Síðan lýsir hann hverju stigi með nokkrum undirflokkum. Í 

missi felst lost eða afneitun en hún varir ekki lengi,  á því stigi gerir einstaklingurinn 

sér grein fyrir því að ástvinurinn sé ekki lengur á meðal okkar. Næsta stig er hrun og 

undir það fellur; útrás tilfinninga, líkamleg einkenni, depurð, sekt og reiði. Þegar talað 

er um útrás tilfinninga er átt við syrgjandinn verði að gefa tilfinningum sínum lausan 

tauminn með því að gráta. Flestir þeirra sem ekki gráta gefa huganum ekki tækifæri til 

að horfast í augu við missinn. Syrgjandinn getur fengið líkamleg einkenni t.d. 

öndunarerfiðleika, máttleysi, hjartsláttartruflanir, minnisleysi og sífellda þreytu. 

Syrgjandinn getur fundið fyrir depurð og er átt við að hann finni fyrir vonleysi, 

einsemd og geti fengið sjálfsvígshugrenningar. Fæstir sem syrgja komast hjá því að 

finna fyrir sektarkennd, en það getur enginn stjórnað lífi annars einstaklings. Enginn 

syrgjandi kemst hjá því að finna fyrir reiði. Syrgjandinn verður að fá útrás fyrir 

reiðina, oft bitnar reiðin á öðrum einstaklingum sem eiga það ekki skilið en best er að 

láta reiðina bitna á hlutum eins og t.d. að moka snjó og skella hurðum. Uppbyggingu 

er hægt að flokka niður í; hillingar, samþykki og ný mynstur. Þegar syrgjandinn 

horfist í augu við hversu mikill missirinn er þá virðist allt hið liðna vera í hillingum. 

Allt hafði verið svo fullkomið en nú er ekkert framundan. Syrgjandinn verður að fá að 

tala um hinn látna þó svo það sé sárt og erfitt. Það léttir á hjartanu og losar um 

tilfinningahnúta. Syrgjandinn samþykkir eða virðurkennir að hinn látni sé farinn og 

                                                 
11 Pollock 1961:341-361 
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komi ekki aftur, örin verða til staðar en sárið grær. Þegar tengslin rofna við hið liðna 

opnast nýir möguleikar. Framtíðin blasir við sem kallar á ný viðfangsefni. Markmið 

sorgarferilsins er að horfast í augu við missinn og mæta því sem er Nú og horfa fram á 

veginn. 12 

     Aðalmunurinn á sorgarviðbrögðum og sorgarvinnu er að sorgarviðbrögðin koma 

oftast óundirbúin en við getum haft meiri áhrif á sorgarvinnuna. Algengustu 

sorgarviðbrögð barna eru hræðsla, sterkar minningar, svefntruflanir, leiði og 

söknuður, reiði og krafa um athygli, sektarkennd og sjálfsásökun, skólaerfiðleikar og 

líkamleg einkenni. 13 

     Það sem hefur helst áhrif á sorgarviðbrögð barna er; aldur barns, tengsl þess við 

hinn látna, kringumstæður og heimilisaðstæður. 14 

     Pollock (1961) skiptir sorgarferlinu í fjögur skeið: Fyrsta stigið er „lost“, annað 

stigið er „viðbrögð við missi“, þriðja stigið „viðbrögð við aðskilnaði“ og fjórða og 

síðasta stigið er „aðlögun að breyttum aðstæðum“. Þegar barn fer á fyrsta stig 

sorgarferlisins þá upplifir það lost en það varir ekki lengi, rétt á meðan meðvitundin er 

að meðtaka að ástvinurinn sé ekki lengur á meðal okkar.  Á öðru stiginu þá getur 

barnið sýnt kröftug sorgarviðbrögð t.d. grætur mikið en síðan minnka 

sorgarviðbrögðin þegar barnið gerir sér grein fyrir því að það geti ekki breytt neinu 

sem hefur orðið. Á þriðja stiginu fara viðbrögðin eftir því hversu nátengdur hinn látni 

var barninu. Þá gerir barnið sér grein fyrir því að missirinn sé raunverulegur og að það 

geti ekki neitað honum. Barnið saknar hins látna og það finnur fyrir mikilli 

tómatilfinningu. Reiði barnsins getur beinst að hinum látna eða þeim sem eftir lifa. Á 

fjórða stiginu reynir barnið að tengja saman missinn. 15 

     Sorgarvinna hefst þegar viðkomandi einstaklingur sem hefur orðið fyrir áfalli fer 

að vinna með sorgina. 16 Oft þarf einstaklingurinn af fá hjálp frá öðrum eins og t.d. 

fjölskyldu sinni eða fagaðilum. Gott ráð fyrir þá sem eru að hjálpa einstaklingi í sorg 

er að hafa stórt eyra en lítinn munn. 17  

                                                 
12 Karl Sigurbjörnsson 1990:3-31 
13 Gunnar E. Finnbogason 1998:9-14 
14 Gunnar E. Finnbogason 1998:10 
15 Pollock 1961:341-361 
16 Gunnar E. Finnbogason 1998:8 
17 Gunnar E. Finnbogason 1998:27 
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     Á síðari árum hefur það færst í vöxt að grunnskólar myndi sérstök áfallateymi eða 

áfallaráð til að auðvelda nemendum og kennurum að bregðast rétt við sorg og 

sorgarviðburðum. Mikilvægt er að hver og einn grunnskóli hafi tiltækan hóp kennara  

og annarra starfsmanna skólans þegar sorg eða missi ber að garði. Hlutverk 

áfallateymis er að kynna sér áföll og útbúa áætlanir sem hægt er að nota þegar áföll 

koma upp og greina hvaða aðstæður gætu skapast. 18 Áfallateymi býr til sérstaka 

áfallaáætlun og í henni á að koma fram hvernig bregðast eigi við hinum ýmsu 

aðstæðum sem upp kunna að koma í skólum, við áföll í skólum. Hér á eftir mun ég 

fjalla um helstu áföll sem skólinn getur staðið frammi fyrir og nemendur í sorg sinni.  

 

6 Áföll 
Yfirþyrmandi atvik eða atburðir geta skilið eftir sig djúp spor eða sár. Börn sem verða 

fyrir áfalli geta beðið varanlegan skaða. Áföll geta verið af ýmsum toga. 19 Hér á eftir 

verður greint frá nokkrum þeirra.  

 

6.1 Nemandi deyr 
Þegar grunnskólanemandi deyr geta ýmsar ástæður legið að baki. Hér á eftir nefni ég 

þrjú dæmi um hugsanlegar ástæður, þ.e. sjálfsvíg, slys eða langvarandi sjúkdómur. 

     Emilie Durkheim (1993), er franskur félagsfræðingur og mannfræðingur, kom með 

skilgreiningu á því hvað sjálfsvíg væri. Hann segir að hugtakið sjálfsvíg sé notað um 

öll dauðsföll sem rekja megi beint eða óbeint til jákvæðrar eða neikvæðrar aðferðar 

fórnarlambsins sjálfs, sem viðkomandi veit að muni leiða til dauða. 20 

Sjálfsvíg unglinga verður stöðugt algengara. Sjálfsvíg er afleiðing flókins samspils 

félagslegra og andlegrar líðanar. 21 Ástæðurnar gætu verið margar m.a. mikill hraði í 

þjóðfélaginu, auknar kröfur frá foreldrum og skóla, vímuefnavandi, skilnaður foreldra, 

annað foreldri látið, ástarsorg, peningar, missir, höfnun og hrap í áliti hjá vinum og 

félögum. 22 

                                                 
18 Sigurður Pálsson 1998:84 
19 Gunnar E. Finnbogason 1998:2-6 
20 Durkheim 1993:44 
21 Guðrún Eggertsdóttir 1997:38 
22 Sálfræðibókin 1993:771 
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Þegar einstaklingur tekur sitt eigið líf eru bæði aðstandendur og aðrir stöðugt að hugsa 

um ástæðu og að það hlyti að vera til önnur leið heldur en sjálfsmorð til þess að leysa 

vandamálið. Einnig hugsa þeir hvort þeir hefðu getað gert eitthvað til þess að koma í 

veg fyrir atburðinn. En það er nú svo að einstaklingurinn sem fremur sjálfsmorðið 

finnur enga aðra lausn á vanda sínum og telur að dauða sé eina lausnin. Í fæstum 

tilfellum er hægt að benda á einhverja eina ástæðu fyrir því að einstaklingur tekur sitt 

eigið líf, þetta eru oft flóknar og samþættar orsakir. 23 Sjálfsvíg er eitt dæmi af 

skyndidauða, en skyndidauði er ef enginn aðdragandi er að dauðanum. Þegar 

aðstandendur fá fregnir af andlátinu þá er það mikið áfall fyrir þá því þeir geta ekki 

undirbúið sig undir það að takast á við veruleika dauðans. 24 

 

     Nemandi getur dáið af slysförum á skólatíma eða eftir að skóla lýkur. Ef að aðrir 

nemendur verða vitni af atburðinum geta þeir þurft á áfallahjálp að halda. Þegar 

nemandi deyr af slysförum þá er það einnig eitt dæmi um skyndidauða 

 

     Ef nemandi er með langvarandi sjúkdóm og þarf að liggja á sjúkrahúsi eða að vera 

heima, þá þarf kennari að vera í góðu sambandi við foreldra nemandans og leyfa 

nemendum að fylgjast með hvernig allt gangi. Kennari ætti einnig að heimsækja 

nemandann ef möguleiki er fyrir því og færa honum kveðju frá bekkjarfélögum hans. 

Ef að kennari gerir þetta þá skiptir það gríðarlega miklu máli fyrir nemandann og 

aðstandendur hans. 25 

Ef að nemandi deyr eftir sjúkdómslegu  má búast við að skólasystkinin séu þá betur 

undir fréttirnar búin en viðbrögð skólans gætu verið þau sömu og ef nemandi myndi 

deyja óvænt. 26 Kennarinn gæti verið búinn að tala við samnemendur veika 

nemandans um það að það sé mjög líklegt að nemandinn deyji einhvern tímann af 

völdum sjúkdómsins, að það sé bara spurning um tíma hvenær það gerist. Ef 

kennarinn gerir þetta þá eru samnemendurnir betur undirbúir fyrir dauða veika 

nemandans. 

 

                                                 
23 Guðrún Eggertsdóttir 1997:20 
24 Sr. Bragi Skúlason 1997:19-20 
25 Sigurður Pálsson 1998:89 
26 Sigurður Pálsson 1998:89 
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6.2 Missir ástvinar  
Fyrstu kynni nemenda af dauða náins ættingja er oft þegar amma eða afi þeirra deyr. 

Þarna getur verið um langvarandi veikindi að ræða eða jafnvel skyndidauða. Ef þetta 

er fyrsta dauðsfallið í fjölskyldunni þá ættu foreldrar eða aðrir forráðamenn að ræða 

þetta við kennara barnsins því þetta getur verið mjög erfiður tími fyrir barnið 27 

     Ef barna missir foreldri þá þarf að hlúa vel að barninu. Þá þarf að passa að segja 

ekki við barnið „pabbi eða mamma er alltaf hjá þér!“ því það getur orðið til þess að 

barnið haldi að foreldrið þeirra horfi á það og sé hjá því öllum stundum, þetta getur 

orðið til þess að barnið verður sífellt hlédrægara og fálátara. 28 Það skipir barn miklu 

máli að einhver komi í staðinn fyrir hinn látna sem fyrst til þess að fullnægja 

frumþörfum barnsins, eins og að fullnægja næringarþörf, sýna barni umhyggju, 

nærveru og nærgætni og að annast uppeldi þess. 29 

     Ef nemandi missir systkini sitt getur það orðið til þess að það fái minni athygli frá 

foreldrum sínum, nemandinn getur fengið einangrunartilfinningu. 30 

Þetta geta einnig verið dæmi um skyndidauða. 

Þegar ástvinur deyr verður að passa að barnið fái ekki villandi upplýsingar eins og t.d. 

nú hefur amma farið yfir móðuna miklu eða nú hefur afi sofnað svefninum langa. 31  

 

6.3 Skerðing á líkamsímynd 
Í okkar samfélagi snýst líkamsímynd mikið um ytra útlit og viðhorf annars fólks til 

okkar, væntingar og kröfur samfélagsins. 32 Þegar barn finnur fyrir líkamlegu eða 

andlegu ástandi sem það ræður ekki við þá þarf það að fá aðstoð hjá 

heilbrigðiskerfinu, þegar svo er komið þá hefur barn misst einhvern eiginleika 

líkamans eða persónunnar og er ekki samt og áður, þá er sagt að barnið hafi misst 

hluta líkamsímyndar sinnar. Sálarlíf barns sem verður fyrir missi líkamsímyndar 

                                                 
27 Sr. Bragi Skúlason 1997:33-34 
28 Úrsúla Markham 1997:75 
29 Helga Hannesdóttir:62 
30 Sr. Bragi Skúlason 1997:40 
31 Gunnar E. Finnbogason 1998:30-31 
32 Sr. Bragi Skúlason 1997:88 
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breytist og brýst oft fram á einhvern hátt sem ekki telst til viðurkenndrar hegðunar í 

okkar samfélagi. 33 

Líkamsímynd getur breyst ef barn lendir í slysi eða á við sjúkdóma að stríða, þá 

skerðist líkamsímyndin. Það getur farið svo að ef  barnið missir útlim eða líffæri, er 

með skerta hreyfigetu eða heilsu hrakar. Ef þetta gerist þá upplifir barnið missi eða 

sorgarviðbrögð. 34 Barn eða unglingur sem er með lystarstol telur líkama sinn ekki 

vera eins og hann er í rauninni, sálfræðingar að nafni Seymour Fisher og Sidney E. 

Cleveland segja að reynslan hafi sýnt það að athafnir egósins miðast ekki við 

raunverulegt ástand líkamans heldur við ímynd hans. Þannig að barnið telur sig í 

undirmeðvitundinni ekki hafa þörf fyrir mat og sveltir sjálft sig svo lífshætta stafar af. 
35 

Líkamsímyndin þróast mikið á unglingsárunum ásamt líkamlegum breytingum og 

kynhvöt. Unglingarnir fara að hugsa meira um útlit sitt til að ganga í augun á hinu 

kyninu. Félagslega umhverfi unglingsins fer líka að gera kröfur til hans um útlitið. Á 

þessum tíma er sterk tengsl á milli líkamsímyndar og sjálfsvirðingar  Ef unglingar eru 

ekki ánægðir með útlit sitt fara sumir þeirra að hugsa um lýtaaðgerðir, t.d. ef 

unglingnum finnst hann vera með alltof stórt nef þá hugsar hann um það hvað lífið 

yrði allt öðruvísi ef hann myndi fara í lýtaaðgerð og láta laga nefið á sér, en oft eru 

þetta tímabundnar hugsanir sem eiga eftir að ganga yfir þegar gelgjuskeiðinu lýkur. 

Einnig getur verið að unglingurinn verði fyrir því að brenna illa á líkamanum en þá er 

reynt að gera lýtaaðgerðir til að laga útlit unglingsins. 36 

Hver og einn einstaklingur bregst við missi á líkamsímynd á sinn hátt, einstaklingur 

gengur í gegnum visst sorgarferli því hann syrgir það sem hann hafði og átti einu 

sinni. Nær allir sem hafa misst líkamsímynd sína ganga í gegnum andlegt 

krepputímabil 37 sbr. lýsingu á sorgarferlinu hér að framan. 

 

                                                 
33 Arnar Þór Guðjónsson o.fl. 1992:25 

34 Sr. Bragi Skúlason 1997:88 
35 Arnar Þór Guðjónsson o.fl. 1992:26 
36 Arnar Þór Guðjónsson o.fl. 1992:28-34 
37 Arnar Þór Guðjónsson o.fl. 1992:28 
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6.4 Ofbeldi 
Allir geta orðið fyrir ofbeldi. Ofbeldi getur átt sér stað á heimili barnsins, í skóla og í 

félags-, íþrótta- og tómstundastarfi. Gerendur geta verið fullorðnir, jafnaldrar 

barnsins, ókunnugir eða nákomnir. Ofbeldi getur verið kynferðislegt,  líkamlegt, 

andlegt eða vanræksla. Þegar talað er um kynferðislegt ofbeldi er átt við kynferðislega 

hegðun eða önnur áreiti gegn vilja þolandans svo að hann beri skaða af. Líkamlegt 

ofbeldi er þegar líkamlegu afli er beitt gegn öðrum einstaklingi. Talað er um andlegt 

ofbeldi þegar barn verður t.d. vitni af ofbeldi á milli foreldra sinna, þegar barn er 

uppnefnt, móðgað eða komið fram við það á niðrandi og ómanneskjulegan hátt. 

Vanræksla er það kallað þegar barn fær ekki þá umönnun sem það þarf á að halda og 

hlýtur skaða af. 38 

Í Litlu-lögbókinni – lögbók barnanna (2004) á netinu er búið að umorða helstu 

lagaákvæði sem snerta börn og unglinga svo að þeir skilji efni þeirra. Þar kemur fram 

að foreldrar eigi alltaf að hugsa um hagsmuni og þarfir barnsins síns og sýna því 

virðingu, umhyggju og nærgætni. Eftir því sem barn verður eldra og þroskaðra eiga 

foreldrar að hafa aukið samráð við barn sitt þegar þeir taka ákvarðanir sem það varðar. 

Einnig kemur fram að ekki megi misþyrma barni hvorki andlega né líkamlega og ekki 

heldur misbjóða því kynferðislega eða á neinn annan hátt. Slík brot eru refsiverð. 39  

 

6.4.1 Kynferðislegt ofbeldi 
Kynferðislegt ofbeldi er notað um kynferðislega misnotkun, kynferðislega áreitni, 

kynferðislegt ofbeldi og sifjaspell. 40 Börn sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi  eru 

of ung til þess að skilja athöfnina og geta ekki sagt til um það hvort þau vilji taka þátt 

í henni eða ekki vegna aldur síns og þroska. 80-90% gerendur kynferðislegs ofbeldis 

þekkja barnið, eru tengd því á einhvern hátt, t.d. fjölskyldutengslum, nágrannar, 

starfsmenn í skólum eða frístundaheimilum. Þannig að það eru aðeins um 10-20% 

gerenda sem eru algjörlega ókunnugir barninu. 41 Stór hluti gerendanna eru karlmenn; 

feður, stjúpfeður, afar, bræður eða frændur. Konur beita börn einnig kynferðislegu 

                                                 
38 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir 2006:9 
39 Umboðsmaður barna [án árs.] 
40 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir 2006:10 
41 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir 2006:10-11 
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ofbeldi en það er aðeins lítil prósenta miðað við karlkyns gerendur. 42 Hægt er að 

skipta kynferðislegu ofbeldi í tvennt, annars vegar með beinni snertingu og hins vegar 

óbeinni snertingu. Þegar talað er um kynferðislegt ofbeldi með beinni snertingu er átt 

við kossa, hvers kyns káf og þukl á líkama barns og kynfærum þess bæði innan og 

utan klæða og þegar barni er gert að snerta geranda á slíkan hátt. Einnig allar 

innþrengingar í líkama barns hvort sem það er reynt eða framkvæmt með fingri, 

tungu, hlutum eða getnaðarlim. En þegar talað er um kynferðislegt ofbeldi með 

óbeinni snertingu þá er átt við kynferðislegt tal, sýni- og gægjuhneigð, sýna barni 

klámefni í blöðum, tölvu eða á myndbandi eða að taka slíkar myndir af barni. Það 

flokkast einnig undir kynferðislegt ofbeldi þegar gerandi lætur barnið horfa á sig á 

meðan hann fróar sér. Gerandi reynir að tryggja þagmælsku barnsins með því að hóta 

því, beita það valdi, sagt að það sé því sjálfu að kenna, segir að þetta sé þeirra 

leyndarmál, umbuna því með gjöfum eða loforði um gjafir. 43 

Ef gerandinn er einhver sem er tengdur þolandanum á náinn hátt er líklegra að barninu 

verði ekki trúað og það þori ekki að segja frá. Það óttist afleiðingar frásagnarinnar á 

fjölskylduna. 44 

 

6.4.2 Líkamlegt ofbeldi 
Líkamlegu ofbeldi er hægt að skipta í tvennt; líkamlegt ofbeldi út frá athöfn eða 

athöfn og afleiðingum. Með líkamlegu ofbeldi út frá athöfn, þ.e. ofbeldi án áverka hjá 

þolandanum, er átt við þegar barn er slegið með flötum lófa, kýlt eða sparkað í það. 

Með líkamlegu ofbeldi út frá athöfn og afleiðingum er átt við það þegar áverkar komi 

fram á barninu eftir að ofbeldinu hefur verið beitt. Líkamlegt ofbeldi er líka oft 

flokkað eftir því hvort athöfnin sé viljandi eða óviljandi. Með óviljandi líkamlegu 

ofbeldi er átt við ef t.d. foreldri rekst í barnið sitt sem verður til þess að það detti og 

meiði sig. Líkamlegt ofbeldi getur orðið til þess að börn og unglingar brotna 

markvisst niður og það getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. Gerendur 

líkamlegs ofbeldis beita ofbeldinu nánast eingöngu heima hjá sér og láti það oftast 

bitna á heimilisfólki sínu. 45  

                                                 
42 Kay 2003:38 
43 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir 2006:10-11 
44 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir 2006:18-19 
45 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir 2006:33-34 
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Börn sem búa við líkamlegt ofbeldi gera sér ekki grein fyrir því að ekki megi leggja 

hendur á börn. Börn eru alltaf mjög fljót að kenna sér um hluti og taka ábyrgð á 

þeim.46 

Fagfólk sem hefur unnið með fórnarlömb ofbeldis telur að líkamlegt ofbeldi feli alltaf 

í sér andlegt ofbeldi. 47  

 

6.4.3 Andlegt ofbeldi 
Í mörgum tilfellum helst líkamlegt og andlegt ofbeldi í hendur en andlegt ofbeldi er 

einnig algengt án þess að því fylgi líkamlegt ofbeldi. 48 Andlegt ofbeldi getur birst í 

formi andlegs niðurbrots á barni, afneitunar á barni, með langvarandi þögn í 

refsingarskyni og niðrandi tali. Einnig þegar barn verður vitni af ofbeldi milli foreldra 

sinna er talað um andlegt ofbeldi. Þetta verður til þess að erfitt verður fyrir barnið eða 

unglinginn að byggja upp sjálfsvirðingu og hafa trú á sjálfum sér. 49 Börn sem hafa 

verið beitt andlegu ofbeldi efast oft mjög  mikið um eigin hæfni og getu, eru oft 

hlédræg og hafa gjarnan takmarkaðar skoðanir. 50 Andlegt ofbeldi á sér oftast stað á 

heimildum en getur einnig átt sér stað utan heimilis t.d. einelti í skólanum. Þegar talað 

er um einelti er átt við þegar einstaklingur verður aftur og aftur fyrir neikvæðu og 

óþægilegu áreiti eins eða fleiri gerenda og viðkomandi á erfitt með að verja sig. 

Einelti getur verið tvenns konar; annars vegar líkamlegt og hins vegar andlegt. 

Líkamlegt einelti er þegar þolandi verður fyrir höggum eða spörkum. Andlegt einelti 

er þegar þolandinn verður fyrir blótsyrðum, niðurlægjandi og háðslegum 

athugasemdum eða hótunum. Önnur tegund af einelti er óbeint einelti. Þá er átt við ef 

þolandinn er útilokaður frá félagahópnum, verði fyrir illu umtali eða að aðrir komi í 

veg fyrir að þolandinn eignist vini. Mikill munur er á því hvort strákar eða stelpur 

leggja í einelti. Þegar strákar leggja einhvern í einelti þá er það oft meira áberandi því 

oft snýst það um skemmdir á fatnaði eða handleggs- eða fótbrot. Þegar stelpur leggja 

einhvern í einelti þá beinist það að sálinni. Það sem stelpur gera þegar þær leggja 

einhvern í einelti er t.d. að hætta hringja í þolandann, hætta að heilsa honum, baknaga 

hann, skipta um sæti í kennslustofunni, eru með stöðugar athugasemdir við þolandann 
                                                 
46 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir 2006:36 
47 Jónína Einarsdóttir o.fl. 2004:35 
48 Jónína Einarsdóttir o.fl. 2004:35 
49 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir 2006:40 
50 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir 2006:41 
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eða hlæja að því sem hann segir. Það getur verið mjög erfitt að ásaka stelpur um að 

þær séu að leggja þolandann í einelti því ekkert sem þær gera er ólöglegt eða bannað. 

Talið er að einelti í dag sé bæði alvarlegra (grófara) og algengara heldur en það var 

fyrir tuttugu árum. Oft á einelti sér stað innan bekkjar eða innan sama árgangs. Margir 

í yngri bekkjum eru lagðir í einelti af eldri nemendum. Gerendur eru meirihluti 

drengir og fleiri þolendur eru drengir. Margar stúlkur eru samt lagðar í einelti af 

drengjum. 51 Talið er að 50-75% eineltis eigi sér stað í skólanum, þ.e. í frímínútum, 

hádegishléi, á skólalóðinni, á göngum eða öðrum afskekktum stöðum.  

Hægt er að skipta líklegum þolendum eineltis í tvo hópa; aðgerðalausir eða 

undirgefnir þolendur og ögrandi fórnarlömb eineltis. Aðgerðalausir eða undirgefnir 

þolendur eru nemendur sem eru hlédrægir, varkárir, viðkvæmir og stutt í tárin. Þeir 

eru óöruggir og með takmarkað sjálfstraust, eiga fáa eða enga vini, eiga oft og eiga oft 

auðveldara með að umgangast fullorðna en jafnaldra sína. Ögrandi fórnarlömb eineltis 

eru skapbráð og reyna að svara fyrir sig, oft eirðarlaus, klunnaleg, óþroskuð, reikul, 

oft talin erfið, ofvirk, með einbeitingarvanda, reyna að leggja meira veikburða 

nemendur í einelti og fara oft í taugarnar á fullorðnu fólki. Ef ekki er tekið á 

vandanum strax getur sjálfsmynd þolandans brotnað og það getur haft mjög slæmar 

afleiðingar í för með sér. Sumir sjá enga aðra leið út úr ógöngunum heldur en að 

fremja sjálfsmorð. 52 

 

6.4.4 Vanræksla 

Vanrækslu má skipta niður í nokkra þætti; líkamlega, andlega eða tilfinningalega 

vanrækslu, eftirlitsleysi og skort á viðeigandi umsjón. Líkamleg vanræksla er þegar 

afskiptaleysi bitnar á barninu sjálfu, útliti þess og næringu. Þegar talað er um andlega 

vanrækslu er átt við að andlegum þörfum barnsins er ekki sinnt. Tilfinningaleg 

vanræksla er þegar tilfinningalegum þörfum barnsins er ekki sinnt. Þegar talað er um 

eftirlitsleysi og skort á viðeigandi umsjón er átt við þegar ekki er passað nægilega vel 

upp á öryggi barnsins t.d. öryggi þess í bíl, skilið eftir á skiptiborði og eftirlitsleysi. 53 

 

                                                 
51 Olweus 2005:4-5 
52 Olweus 2005:12-14 
53 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir 2006:43-45 
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6.5 Ótti vegna fæðingu systkina 

Þegar barn sem lengi hefur verið eina barn foreldra sinna eignast systkin þá er 

möguleiki á því að athyglin þess minnki verulega og systkinið fái meiri hluta 

athyglina. Allir vilja sjá og vera með nýfædda barninu. Einnig er líka möguleiki á því 

að nýfædda barnið hafi fæðst með einhverja galla eins og t.d. hjartagalla og þá fer 

mikill tími foreldranna í að sinna því barni og eldra barnið getur gleymst. 54 

Þetta getur orðið til þess að barnið verður öfundssjúkt út í systkini sitt. Ef systkinið er 

mjög veikt þá getur öfundsýkin leitt til þess að barnið geti ekki látið í ljós 

umhyggjusemi, bróðurást eða systurást. Það fer ekki framhjá barninu ef foreldrar taka 

nýfædda systkinið fram fyrir sig. 55 

 

6.6 Skilnaður foreldra 
Þegar talað er um skilnað þá er átt við að barn sé ekki í daglegri umgengni við báða 

foreldra sína. Foreldrar ákveða að skilja ef það koma upp erfiðleikar í sambandinu og 

þeir telja sig ekki geta leyst málið öðruvísi heldur en að búa í sitt hvoru lagi. 

Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands voru skilnaðir og sambúðaslit á árunum 1994-

2005 samtals 572 hjá foreldrum með börn á grunnskólaaldri. 56  

Þegar foreldrar skilja bitnar það mikið á börnunum og líf barnanna breytist mikið. 

Börnin gætu þurft að; flytja í minna eða annað húsnæði, búið aðeins hjá öðru 

foreldrinu, búið hjá öðru foreldrinu eina viku og svissað yfir og búið hjá hinu 

foreldrinu næstu viku á eftir,  búa hjá ömmu og afa með eða án annars foreldris 57, 

þurft að skipta um skóla, skipta um umhverfi og eignast nýjan vinahóp. 58 Þegar 

foreldrar skilja þá finnst börnum að verið sé að sundra upprunafjölskyldu þeirra s.s. 

þeirri fjölskyldu sem þau eru búin að vera tilfinningaháð frá fæðingu. 59 

Fyrstu viðbrögð barna við skilnaði foreldra sinna gætu verið mjög sterk eins og t.d. 

sár grátur eða reiðiviðbrögð. Þetta á aðallega við ef skilnaðurinn er mjög óvæntur fyrir 

barnið. Fréttin er mikið áfall fyrir börn og fyrsta árið eftir skilnaðinn reynist börnum 

                                                 
54 Úrsúla Markham 1997:69 
55 Úrsúla Markham 1997:69-70 
56 Hagstofa Íslands 2006 
57 Sálfræðibókin 1993:313 
58 Sr. Bragi Skúlason 1997:46 
59 Sálfræðibókin 1993:313 
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erfiðast, viðbrögð barna við skilnaði geta komið fram í öryggisleysi, slæmri hegðun 

og erfiðleikum í námi. 60 Börn sem sýna engin viðbrögð né tilfinningar þurfa á hjálp 

að halda við að tjá hugsanir sínar. Ef barnið fær ekki þessa hjálp er mikil hætta á því 

að það leggist í þunglyndi. Skilnaður getur líka falið í sér missi fyrir barnið, þ.e. ef 

annað foreldrið hverfur algjörlega úr lífi barnsins. Það getur leitt til þess að barnið 

missir einnig samband sitt við ömmu sína og afa í þeirri ætt. Skilnaður foreldra reynist 

börnum á grunnskólaaldri einna erfiðastur, sérstaklega  sex til átta ára börnum, 

einkum drengjum. 61 Viðbrögðin hjá yngstu börnunum getur verðið sterkur kvíði og 

sorg sem getur leitt til ýmissa sálrænna einkenna hjá þessum börnum eins og t.d. 

svefnleysi, hegðun og líkamlegum einkennum. Hjá eldri börnum eru viðbrögðin 

frekar líkamleg einkenni eins og t.d. höfuðverkur eða magaverkur, þessi börn geta 

orðið upptekin af ýmsum verkefnum og félagsstarfi í og utan skólans. Viðbrögð 

unglinga geta verið mjög misjöfn. 62 Unglingar eru að ganga í gegnum erfitt skeið sem 

er oft kallað gelgjuskeiðið, þannig að þegar skilnaður foreldra bætist ofan á það þá 

getur líf unglingsins orðið mjög erfitt. Sumir unglingar draga sig í hlé frá fjölskyldu 

og vinum og geta viðbrögð þeirra verið einbeitingarskortur, svefntruflanir og kvartanir 

undan líkamlegri vanlíðan. Einnig geta sumir unglingar tekið jákvæðan þroskakipp 

við skilnaðinn sem verður þess valdandi að unglingurinn fer að undirbúa sig meira 

fyrir framtíðina eða fer að taka meiri þátt í heimilishaldinu og umönnun yngri 

systkina. 63 

 

7 Viðbrögð skólans við sorg og áföllum nemenda 
sinna 

Þegar grunnskólabörn verða fyrir sorg og áföllum þarf skólinn að bregðast við þeim, 

stundum tekur allur skólinn þátt en í minni áföllum og sorg er nóg að 

bekkjarkennarinn og bekkurinn bregðist við með viðeigandi hætti. Hér á eftir ræði ég 

um það hvernig skólinn getur tekið á áföllum hvort sem það er við fráfall nemenda, 

fráfall ástvinar, skerðingu líkamsímyndar, ofbeldi, fæðing systkinis eða skilnaður 

foreldra. Það má ætla að viðbrögð skólans séu svipuð þegar nemandi deyr af 
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slysförum, langvarandi sjúkdómi eða sjálfsvígi. Um leið og kennari og skólastjóri fá 

vitneskju um lát nemanda þurfa þeir samstundis að kalla til fundar með 

skólastjórnendum, umsjónarkennara og ef til vill öðrum kennurum sem málið varða. 

Nemandi getur dáið á skólatíma eða eftir að skóla lýkur. Það þarf að koma 

skilaboðum um andlátið til alls starfsfólks skólans áður en næsti skóladagur hefst. 

Næsti skóladagur verður allt öðruvísi en aðrir dagar og skiptir það miklu máli að vera 

búin að undirbúa hann vel. Ef áfallaráð er starfandi við skólann, þá hefur það líklega 

undirbúið viðbrögð við þessum aðstæðum og flýtir það mikið fyrir og gerir 

viðbrögðin markvissari. Það sem áfallaráðið verður að hafa í huga þegar nemandi 

skólans deyr er hvernig haga eigi næsta skóladegi, hvernig skólinn ætli að minnast 

þess sem gerst hefur, hvernig sinna eigi bekkjarsystkinum og vinum hins látna, fá 

réttar og fullkomnar upplýsingar um það  hvað gerist, hvernig á að taka á því ef 

fjölmiðlar mæta á svæðið, hverja á að fá til að koma í skólann eins og t.d. prest, hvað 

eigi að gera fyrir fjölskyldu hins látna og hvernig eigi að koma upplýsingum inn á 

heimilin í kringum skólann. Ef ekki fréttist af dauðsfalli nemenda fyrr en rétt áður en 

skólinn byrjar sem verður þess valdandi að ekki er hægt að undirbúa daginn 

almennilega, þá þarf að byrja á því að tilkynna bekkjarsystkinum hins látna um 

dauðsfallið og einnig þarf að tilkynna vinum hans utan bekkjarins. Þegar þessu er 

lokið er öllum nemendum skólans safnað saman síðar um daginn eða daginn eftir 

þegar tími hefur gefist til undirbúnings. Kennarinn getur fengið fagaðila eins og prest 

eða sálfræðing inn í bekkinn til þess að veita samnemendum hins látna áfallahjálp. Þar 

þarf að ræða alvarleika sjálfsvígs ef um sjálfsvíg er að ræða og það má engan vegin 

fegra á neinn hátt. Það eru fljótar að koma sögusagnir á kreik um dauðsföll sem eru 

óvænt, þess vegna þarf að passa að í upphafi séu nemendum og foreldrum gefnar 

réttar upplýsingar t.d. um það hvar, hvenær og hvernig dauðsfallið átti sér stað. 64 

 

7.1 Daginn eftir dauðsfallið      
Hér kemur hugmynd um hvernig skólinn getur brugðist við daginn eftir dauðsfallið: 

Ef að fánastöng er staðsett við skólann ætti að draga fánann í hálfa stöng strax um 

morguninn áður en að nemendur mæta í skólann. 65 Skólastjóri kallar alla á sal og 

hver kennari fylgir sínum bekk þangað. Á meðan bekkirnir eru að koma sér á staðinn 
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og koma sér fyrir er gott, ef aðstæður eru fyrir hendi, að leika viðeigandi tónlist. Þegar 

allir eru mættir tilkynnir skólastjóri andlátið yfir hópinn og minnist hins látna með 

nokkrum orðum. Mjög gott er að hafa prest viðstaddan minningarstundina. Eftir að 

samverustundinni á sal lýkur fer hver bekkur í sína stofu. Mjög mikilvægt er fyrir 

nánustu vini hins látna sem voru ekki í sama bekk og hann að þeim sé boðið að vera 

með bekknum hans þennan dag. Mjög gott þykir að hafa fleiri en umsjónarkennarann 

til staðar eins og t.d. prest, skólasálfræðing eða aðra til aðstoðar. Það sem þarf að huga 

að í samverustundinni með bekknum er að gera nemendum grein fyrir því hvernig við 

getum brugðist við bæði líkamlega og tilfinningalega þegar við verðum fyrir sorg, það 

bregðast ekki allir við á sama hátt. Einnig verður að gera nemendum grein fyrir því að 

við virðum tilfinningar annarra og sýnum þeim tillitsemi og umhyggju. Láta 

nemendur vita hvernig dagurinn mun fara fram og segja þeim hvort þeim verði gefinn 

kostur á að vera viðstödd útförina. Mjög mikilvægt er að leyfa nemendum að spyrja 

og fá að tjá sig um atburðinn, kennarinn getur hjálpað nemandanum við að tjá sig með 

því að spyrja hann spurninga eins og: Hvar varstu þegar atvikið átti sér stað? Hvernig 

fréttir þú það? Hvernig hefur þér liðið síðan? Þessi umræða er mjög mikilvæg því hún 

kemur skilaboðum til nemenda að það skiptir máli að tala um dauða, missi og sorg. 

Það er mjög mismunandi hvernig samnemendurnir taka á sorginni, ekki finnst öllum 

gott að tala um sorg en þá er hægt að leyfa þeim nemendum að teikna, skrifa sögu eða 

ljóð og lesa ljóð eftir aðra um dauðann eða sorgina. Gott ráð er að koma fyrir borði á 

hentugum stað í skólanum, eins og t.d. fyrir utan skólastofuna og setja mynd af þeim 

látna ásamt nafni hans á borðið og skreyta það með blómum og kveikja á kerti og hafa 

á borðinu. Einnig getur verið góð hugmynd að setja auða bók á borðið þannig að 

nemendur og annað starfsfólk getur skrifað eitthvað fallegt um hinn látna, sem verður 

síðan færð foreldrum hans. Umsjónarkennari setur gjarnan mynd af hinum látna, blóm 

eða kerti á borð hins látna inni í skólastofunni. 66 

     Nauðsynlegt er að boða til foreldrafundar í bekknum eins fljótt og auðið er því það 

snertir ekki aðeins barnið sjálft ef bekkjarfélagi þess deyr heldur líka heimili 

barnanna. Á fundinum eru foreldrum veittar upplýsingar um það hvað hefur gerst, því 

að ekki er nóg að senda nemendur með upplýsingar heim. Með því að halda 

foreldrafund geta foreldrar og kennari rætt viðbrögð barnanna og kennarinn getur sagt 

foreldrunum hvernig hann hyggst haga skólastarfinu næstu daga. Foreldrar geta rætt 
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um það sín á milli á fundinum hvernig þeir gætu vottað foreldrum hins látna samúð. 

Einnig geta foreldrar og kennari rætt hvort börnin verði viðstödd útförina. Foreldrar 

ákveða í samráði við börn sín hvort þau verða viðstödd útförina. Æskilegt er að 

nemendur fylgi skólasystkini sínu til grafar en virða þarf vilja foreldra í þessu efni. 

Það hjálpar nemendum að vinna úr sorg sinni ef þeir fá að vera viðstaddir og fylgja 

skólasystkini sínu síðasta spölinn, einnig eykur það þroska þeirra og víkkar þeim sýn. 

Ef nemendur og bekkjarsystkini eru viðstödd útförina þá finna aðstandendur fyrir 

samkennd og stuðningi. Rétt er að skólinn taki að sér að skipuleggja þátttöku þeirra 

nemenda sem þess óska en það þarf að vera í samráði við aðstandendur hins látna. Ef 

að skólinn stendur fyrir því að nemendur fari að útförinni er mælt með að börnin og 

kennarar fari saman til athafnarinnar, skólinn þarf annað hvort að hafa nægilega 

marga til þess að fylgja þeim eða fá annað foreldri barnanna til að fylgja því. 67 Áður 

en að nemendur fara í jarðarförina þarf kennarinn að vera búinn að fara yfir með þeim 

hvernig jarðarförin fer fram. Mjög gott er ef presturinn sem á að sjá um jarðarförina 

gæti komið og hitt samnemendur hins látna og svarað spurningum sem tengjast 

jarðsetningu og líkbrennslu. 68 

 

7.2 Minningarstund 
Gott getur verið að halda minningarstund þar sem nemendur, kennarar og vinir hins 

látna koma saman og sameinast í sorginni og verður hún að vera innan þriggja daga 

frá því að andlátið átti sér stað. Bekkjarfélagar hins látna sjá um að skipuleggja 

stundina og er gott að byrja undirbúninginn eins fljótt og hægt er jafnvel sama dag og 

andlátið átti sér stað eða daginn eftir. Kennari getur hjálpað nemendum sínum við 

skipulagninguna með því að láta þá hafa minnislista þannig að nemendur gleymi ekki 

neinu. Á listanum gæti komið fram að það þurfi að útvega aðstöðu fyrir stundina með 

öllu tilheyrandi, hvað eigi að lesa upp t.d. ljóð, texta eða bæn. Einnig þurfi að velja 

lög fyrir kórinn til að syngja og fá undirleikara, hver eigi að minnast þess látna, passa 

þarf upp á að bjóða vinum hins látna sem ekki eru í sama skóla og hann var í, fá 

sóknarprestinn til að koma og taka þátt í minningarstundinni. 69 
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     Mikilvægt er að öll heimili nemenda skólans fái að vita hvað gerst hefur. Það er 

hægt að gera með því að senda bréf heim þar sem kemur fram hver hinn látni var, 

hvenær dauðsfallið átti sér stað, fáein orð um algengustu viðbrögð barna við sorg og 

missi og upplýsingar um það hvernig skólinn ætli að bregðast við. Kennarinn ætti 

alveg að leyfa nemendunum að ákveða hvað þeir ætla að gera fyrir aðstandendur hins 

látna. Hvort sem nemendur ætla að teikna myndir, semja ljóð, skrifa kveðjur og 

sameina það svo í eitt hefti. Einnig ef nemendur ætla að slá saman í blómaskreytingu 

þá ættu þeir sjálfir að sjá um að safna peningum og panta skreytinguna sjálfir. 70 

     Það er ágæt regla að umsjónarkennarinn og skólastjórinn eða aðstoðarskólastjórinn 

fari heim til fjölskyldu þess látna og færi þeim jafnvel kerti frá öllum í skólanum.  

     Börn og unglingar verða að fá útrás fyrir tilfinningar sínar hvort sem er heima, í 

skólanum eða annars staðar. Sum börn fá það með því að skrifa ljóð eða sögur, teikna, 

deila sorginni með kennaranum eða í formi leiks. 71 Besta leiðin til að undirbúa 

syrgjandann ef hann hefur misst ástvin sinn, er að umsjónarkennari hans komi heim til 

hans og þeir ákveði í sameiningu hvenær nemandinn komi í skólann aftur og um leið 

getur kennarinn skilað samúðarkveðju frá félögum og starfsfólki skólans. 72  

 

7.3 Nemendur í sorg 
Það er alveg nauðsynlegt að kennari fylgist vel með unglingi sem hefur orðið fyrir 

sorg. Kennari má ekki láta það stoppa sig ef unglingurinn er tímabundið mjög hress 

eða í afneitun á sorginni. Kennarinn ætti að punkta niður í dagbókina sína hversu langt 

sé síðan unglingurinn missti ástvin sinn og minna hann reglulega á að hann muni eftir 

sorg hans. Kennarinn verður að viðurkenna breytta hegðun barnsins eða unglingsins 

sem lendir í sorg og að þær breytingar geta staðið í langan tíma. Eitt af einkennum 

sorgarinnar er einbeitingarörðugleikar þannig að kennarinn þarf að taka tillit til 

nemenda síns í kennslunni en verður samt að passa að mismuna honum ekki. Ef 

kennara finnst að hann þurfi að spjalla við nemanda sinn sem er í sorg þá ætti hann að 

nota viðtalstímann sinn í það því þá hafa þeir meira næði heldur en á öðrum tíma. 

Mjög mikilvægt er að umsjónarkennari láti sem flest starfsfólk skólans vita af því að 

nemandi hafi misst náinn ástvin og að nemandi fái að vita af því hverjir viti þetta 
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innan skólans. 73 Kennari þarf að minna börnin á, að ef einhver deyr þá heldur lífið 

áfram sinn vanagang. Börnin eiga alls ekki að vera með neina sektarkennd ef eitthvað 

skemmtilegt er að gerast í lífi þeirra, það sé ekki endalaust hægt að vera sorgmæddur. 

Börnin halda oft að ef það er eitthvað skemmtilegt að gerast hjá þeim þá séu þau að 

gefa í skyn að þau hafi ekki elskað þann sem dó. Einnig finna börn oft til 

sektarkenndar þegar einhver deyr, af því að þeim finnst þau hafi ekki verið nógu þæg 

eða jafnvel óþekk við þann látna þegar hann var á lífi. Börnin halda að hinn látni sé að 

refsa þeim vegna þess og sé þar af leiðandi dáinn. 74 

      

7.4 Líðan nemenda 
Ef kennari verður var við mikla vanlíðan hjá nemanda sínum sem getur ekki verið af 

ástæðum eins og skilnaði foreldra, vegna dauðsfalla eða fleiru þá þarf kennarinn að 

hlusta á orð barnsins, frásagnir þess, skoða teikningar þess, einkenni þess. 75, útgangi 

þess, eigum þess hvort þær séu skemmdar 76, hegðun nemandans, líkamleg einkenni 

eins og til dæmis ef nemandi kvartar oft undan höfuðverk eða magaverk, er með mar á 

upphandleggnum, á baki eða í kringum hálsinn eða á þeim stöðum sem hann getur 

ekki svo gjarnan dottið á, viðbrögð við áreiti og hegðun og viðbrögðum 

fjölskyldunnar við athugasemdum. Börn sem eru beitt ofbeldi á heimili sínu eru oft 

hrædd við að fara heim, sýna sveiflur í skapi, eiga í erfiðleikum með félagsleg 

samskipti og eru oft árásagjörn. Ef kennari verður var við einhver af þessum 

einkennum þá ætti hann að tilkynna grun sinn til yfirmanns síns þótt hann sé ekki 

búinn að fá hann staðfestan og ber þeim að tilkynna gruninn til Barnaverndarnefndar 

eða kæra til lögreglu.  Ef nemandi í bekk er beittur ofbeldi þá þarf kennarinn að miðla 

þekkingu sinni til nemenda sinna. Kennarinn þarf að ræða við nemendur sína um það 

að ekkert barn né fullorðinn einstaklingur eigi það skilið að vera beittur ofbeldi. 

Fullorðinn einstaklingur ber alltaf ábyrgð gjörða sinna. Kennarinn getur gefið 

nemendum sínum gott ráð, t.d. ef þeir þora ekki að segja frá þá geti þeir skrifað bréf 

eða sent tölvupóst. Hann þarf að kenna þeim að setja sér sín persónulegu mörk og átta 

sig á að aðrir eiga að koma fram við þau af kurteisi og virðingu. Með persónulegum 
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mörkum er átt við tvennt; að nemendur læri hvað sé viðeigandi og hvað ekki í 

mannlegum samskiptum bæði við börn og fullorðna, einnig þurfa nemendur að læra 

að þeir eigi líkama sinn sjálfir og ráði hverjir snerti hann og hverjir ekki og inni í 

þessu er átt við þá staði sem þeir telji vera sína einkastaði sem ekki er viðeigandi að 

aðrir snerti. Kennari þarf að segja nemendum sínum frá því, að ef einhver sé að koma 

við þá á þeirra einkasvæðum þá þurfi þeir að segja einhverjum fullorðnum sem þeir 

treysta frá því, því oft átta börn sig ekki á því að snerting fullorðins aðila eða eldra 

barns á þeirra einkasvæðum sé eitthvað sem ekki má. Börn velja oft þann sem fræðir 

þau eða einhvern sem þau treysta úr persónulega umhverfi sínu til að segja frá ef þau 

séu beitt ofbeldi. Kennari þarf einnig að gera nemendum sínum grein fyrir því að 

leyndarmál geti bæði verið góð og slæm. Leyndarmál eigi alltaf að vera skemmtileg 

og kennari ætti að koma með dæmi um gott leyndarmál. Einnig séu til slæm 

leyndarmál og þá er það eitthvað sem barninu líður illa útaf eða skilur ekki til fulls og 

kennari ætti að koma með nokkur dæmi um það, t.d. ef einhver kemur við einkasvæði 

barna eða ef einhver hefur gert eitthvað slæmt. Kennarinn þarf líka að kenna 

nemendum sínum að segja einhverjum fullorðnum frá ef eitthvert annað barn treystir 

því fyrir slæmu leyndarmáli. Ef nemandi ákveður að segja kennara sínum frá því að 

hann sé beittur ofbeldi þá ætti kennarinn að hlusta vel á það sem nemandinn hefur að 

segja, trufla ekki frásögnina, sýna nemanda að hann sé að hlusta á hann, hrósa honum 

þegar hann hefur lokið frásögn sinni, sýna að hann trúi nemanda sínum, veita honum 

stuðning, bregðast ekki við frásögninni á ofsafenginn eða óviðeigandi hátt. Oft þegar 

börn ákveða að segja frá ofbeldi þá byrja þau á því að segja: „Á ég að segja þér frá 

leyndarmáli“ og þá eru þau að leita eftir trúnaði t.d. kennarans en hann verður að segja 

þeim að hann geti ekki lofað trúnaði því hann veit ekki hvað barnið ætli að segja sér 

og að hann verði að fara eftir lögum og tilkynningaskyldu ef barnið segir honum 

eitthvað sem gæti verið að skaða barnið. Kennarinn verður að passa að spyrja 

nemandann ekki leiðandi spurninga til að fá nákvæmari lýsingu hjá nemandanum. En 

ef nemandi segir kennaranum sínum frá því og sýnir kennara áverka þá verður 

kennarinn að bregðast skjótt við svo að fagaðilar geti metið og hugsanlega myndað 

áverkann og svo kannar barnaverndarnefnd málið enn frekar. 77 

     Ekki er alltaf hægt að treysta á að starfsmenn skóla komist á snoðir um einelti en ef 

umsjónarkennari eða bekkjarfélagar komast að því að einelti eigi sér stað í bekknum 

                                                 
77 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir 2006:11-39 
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þá verða þeir að reyna að koma í veg fyrir það, bekkjarfélagar ættu að segja 

umsjónarkennara sínum eða öðru starfsfólki skólans frá. Ef ekki er reynt að koma í 

veg fyrir eineltið þá er geranda eða gerendum umbunað með sigri sínum á 

fórnarlambinu. Það er ekki hægt að gera ráð fyrir því að þolandinn segi sjálfur frá því 

að hann sé beittur einelti, því kannski lítur þolandinn á eineltið sem persónulegan 

ósigur eða gerendur hafi hótað honum. Einnig gæti hann óttast að ef hann segði 

einhverjum fullorðnum frá þá gæti það orðið enn verra. En ef þolandi ætlaði að segja 

frá þá ætti hann að geta leitað til hvaða starfsmanns skólans sem er með öll mál sem 

snúa að velferð hans og líðan og búist við því að það verði brugðist við á réttan hátt. 78 

     Ef upp kemst um einelti í bekknum og þá væri gott ef umsjónarkennari bæði 

hjálpaði til við að gæta öryggis þolandans í skólanum. Um leið og umsjónarkennari 

fær vitneskju um einelti í bekknum þá ætti hann að hafa samband við bæði foreldra 

gerandans og þolandans og upplýsa þá um ástandið og skipuleggja fund með þeim 

ásamt gerandanum og þolandanum. Á fundinum yrðu ræddar ítarlegar aðstæður og 

samkomulagi náð um aðgerðaráætlun sem myndi skila árangri. Haldnir skulu nokkrir 

fundir og ræða skal á þeim hvernig aðgerðaráætlunin gangi. Ef ekki tekst að leysa 

eineltismálið þá er hægt að leyfa þolandanum að skipta um bekk eða jafnvel fara í 

annan skóla. Ef það er gert verður það að vera í samráði við umsjónarkennara og 

foreldra sem málið varðar. 79 

     Umsjónarkennari þarf að ræða við nemendur sína um einelti alveg sama hvort það 

sé einelti til staðar í bekknum eða ekki. Umsjónarkennarinn ætti að koma skýrum 

skilaboðum til nemenda sinna um að einelti sé ekki liðið í bekknum né í skólanum. 

Mjög gott er ef umsjónarkennari setur skýrar reglur gegn einelti sem gætu hljóðað 

svona: við leggjum ekki aðra í einelti, við eigum að aðstoða þá nemendur sem verða 

fyrir einelti og við eigum líka að vera með nemendum sem auðveldlega verða einir. 80 

Þetta gæti orðið til þess að draga úr einelti eða koma alveg í veg fyrir það. 

     Viðhorf, framkoma og starfshefðir kennara og starfsfólk skóla skiptir miklu máli 

um hve alvarlegt eineltið verður í hverjum skóla eða bekk. 81 

     Ef kennari fær vitneskju um að foreldrar nemanda síns séu að skilja getur hann 

hjálpað nemandanum með því að gefa sér tíma til að hlusta á hann og taka við 
                                                 
78 Olweus 2005:6-14 
79 Olweus 2005:17-24 
80 Olweus 2005:27 
81 Olweus 2005:7 
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tilfinningum hans þótt þær geti verið óþægilegar. 82 Ef nemandi er með mikla 

sektarkennd ætti kennarinn að reyna að koma honum í skilning um það að 

skilnaðurinn er ekki honum sjálfum að kenna heldur er hann ákvörðum foreldra hans 

og tengist ekki gjörðum hans á neinn hátt. Kennari þarf að láta aðra kennara skólans 

sem kenna nemandanum, s.s. íþróttakennara, vita svo þeir gætu einnig sýnt 

nemandanum tillitsemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Benedikt Jóhannson 2004:34 
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8 Lokaorð 
Í tímans rás hefur íslenskt samfélag mikið breyst. Fleiri foreldrar vinna úti og börnin 

eiga langan skóladag á degi hverjum. Skólinn skipar því stóran sess í uppeldi barna. 

Ýmis konar áföll geta orðið hjá börnum á skólaskyldualdri. Áföll eins og skilnaður, 

einelti og missir ástvina á sér oft stað meðal grunnskólanema. En áföll eins og 

dauðsfall í nemendahópnum eru sem betur fer sjaldgæfari. Hvort sem áföllin eru 

algeng eða sjaldgæf þá verður skólinn að vera undirbúinn til að takast á við þau. Þess 

vegna er mikilvægt að kunna að bregðast rétt við áföllum og er því gott að geta leitað í 

handbækur þar sem finna má upplýsingar og leiðbeiningar. Í leiðbeiningunum þarf að 

koma fram hvernig hugsanlega sé hægt að bregðast við þeim kringumstæðum sem 

upp koma þegar áfall á sér stað. Í ritgerð þessari hefur verið leitast við að skilgreina 

áföll og sorg barna á skólaskyldualdri og leitast hefur verið við að búa til nokkurs 

konar „handbók“ fyrir kennara til að grípa til, þegar nemendur verða fyrir áföllum og 

sorg. Einnig er mikilvægt að skólinn hafi heilsteypta og samræmda stefnu fyrir 

hugsanleg viðbrögð. Sumir skólar hafa komið sér upp sérstökum áfallateymum sem 

eru tilbúin til að taka strax til starfa þegar þess gerist þörf. Áfallateymin þurfa því að 

vera vel undirbúin og fylgja þeim verklagsreglum sem í gildi eru í viðkomandi skóla, 

því áföll gera sjaldnast boð á undan sér.   

Ef áföll eiga sér stað skiptir það miklu máli að gefa börnum sem réttastar upplýsingar 

um áfallið, þó ekki sé endilega farið í einstök smáatriði. Barnið verður að geta treyst 

þeim aðila sem tilkynnir því um áfallið og einnig verður það að fá að taka þátt í 

eðlilegu sorgarferli til að komast yfir áfallið og sorgina sem því fylgir. Þetta á t.d. við 

ef um dauðsfall er að ræða. Þá er æskilegt að segja því af hreinskilni frá dauðsfallinu 

til þess að barnið fái sem réttasta mynd af atburðinum og sé ekki skilið eitt eftir með 

ósvaraðar spurningar. Ef þetta er ekki gert getur það komið niður á barninu síðar á 

lífsleiðinni. 

Í ritgerð þessari hef ég kynnt mér þau áföll og þá sorg sem börn geta orðið fyrir 

meðan þau eru á grunnskólaaldri. Það sem kemur einna mest á óvart er að viðbrögð 

barna eru mjög lík þegar þau verða fyrir áföllum og sorg. Þetta á t.d. við um missi 

ástvinar, skilnað foreldra eða við fráfall samnemenda. Þá hefur mér einnig orðið ljóst 

að viðbrögð grunnskóla eru yfirleitt svipuð þegar nemendur verða fyrir áföllum. Það 

er ljóst að á undanförnum árum hefur margt breyst til hins betra og ný viðhorf komið 

fram sem ég hef hér áður lýst. Það gildir ekki lengur að harka af sér og fela 

tilfinningar sínar, því áfallahjálp er hverjum manni nauðsynleg þegar takast þarf á við 
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sorg.  Því nú er vitað að vinna þarf úr sorginni strax til þess að sérhver einstaklingur 

geti öðlast sálarró. Unmfjöllun mín um áföll og sorg mun tvímælalaust verða mér 

haldgott veganesti sem framtíðar grunnskólakennara.  
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