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Ágrip 

Strax í móðurkviði hefst þroski okkar sem heldur áfram eftir að við 
fæðumst. Fyrstu árin þroskumst við hratt; við lærum að sýna tilfinningar 
fljótlega eftir fæðingu og tengjumst við okkar nánustu sterkum 
tilfinningalegum böndum. Þessi tilfinningalegu bönd hafa mikil áhrif hvernig 
við tökumst á við ýmis konar mál sem geta hent okkur á lífsleiðinni. Þar á 
meðal áföll og sorg. 

Á síðustu árum hafa skólar orðið stærri hluti í lífi barna í íslensku 
samfélagi og hafa þeir tekið að sér meiri ábyrgð í uppeldi þeirra, menntun 
og líðan. Það er því eðlilegt að nemandi taki með sér sorgina í skólann og er 
hlutverk okkar sem kennara að aðstoða nemendur okkar að takast á við 
hana til að þeir geti komist yfir hana og haldið lífinu áfram. Hins vegar eru 
skiptar skoðanir á því hvort stuðningur í sorginni ætti eingöngu að vera í 
verkahring foreldra en ekki skólans.  

Ég ákvað að rannsaka áföll og sorg barna og hvernig best er fyrir skólann 
að takast á við erfiðleika sem er hluti af lífi nemenda til þess að þeim geti 
liðið vel og fundið sátt. Einnig athugaði ég hvaða skoðun skólar hefðu á því 
að vinna með sorg barna. Ég tók viðtöl við starfsmenn í þremur skólum á 
höfuðborgarsvæðinu og ræddi við þá um áföll í skólum og áfallaáætlanir 
sem þeir eru með. Voru niðurstöðurnar þær, að í samvinnu við fjölskyldu 
nemandans líta þeir á það sem hlutverk sitt að hlúa að nemandanum og 
hafa hagsmuni hans að leiðarljósi. Eins voru allir viðmælendur mínir mjög 
þakklátir með að hafa áfallaáætlanir sér til stuðnings á erfiðum tímum.  
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Abstract 

Dealing with grief in the classroom 
 

Our development starts when we are in our mother’s womb and keeps 
maturing after we are born. In our first years we mature rather fast, we 
learn to show our feelings very soon after our birth and we bond with our 
loved ones with strong emotional bonds. These bonds have great impact on 
how we deal with various issues that can happen to us in our lifetime. 
These issues includes trauma and grief.  

In the last couple of years the school has become a bigger part in 
children’s lives in Icelandic community and has it taken a greater 
responsibility in their upbringing, education and well being. It is normal that 
the student carries the grief when he goes to class and is it our duty as 
teachers to help our students to deal with it so they can move on with their 
lives. On the other hand, questions have been asked if the school is 
supposed to take this role or if it is just better to let the parents and other 
family members to deal with their children’s grief.  

I decided to do research on trauma and children’s grief and how it’s best 
for the school to deal with the difficulties that the students can carry so 
they can feel good and be happy. I also did research on what were school’s 
view were on how to deal with children’s grief. I interviewed three 
personnels in three different schools in the capital area and discussed 
traumas in the school and their trauma plans. The results were with 
cooperation with the children’s families that it was the school duty to 
nurture the child and have its needs in priority. Also that all schools were 
grateful to have trauma plans to support them in difficult times.  
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1. Inngangur 

Lífinu fylgir bæði sorg og gleði. Það er hluti af lífsferlinu. En hvernig við 
tökumst á við áföll sem við getum orðið fyrir og sorgina sem því fylgir er 
einstaklingsbundið. Það fer t.d eftir hvenær við verðum fyrir áföllum í lífi 
okkar en eitt er víst að við munum alltaf verða fyrir áföllum á lífsleiðinni, 
hvort sem það eru veikindi og dauðsföll ástvina okkar, skilnaður foreldra 
eða hamfarir eins og snjóflóð eða slys. Fólk bregst ólíkt við áföllum og er 
aldur, þroski og persónuleiki okkar sem ræður miklu hvernig við tökumst á 
við þau. Áföll og sorgir geta verið börnum sérstaklega þungbær, þar sem 
þau eru í miðju þroskaferli, og er því mikilvægt að hinir fullorðnu í lífi 
barnsins hjálpi því að takast á við sorgina svo hún hafi ekki neikvæð áhrif á 
barnið síðar meir á lífsleiðinni.  

Til þess að skilja áföll betur mun ég fyrst fjalla um tilfinningagreind og 
þróun heilans. Því næst fjalla ég um þroskaferli barna og hvaða áhrif það og 
tilfinningar hafa á börn. Fjallað verður um hvernig þorski getur haft áhrif á 
viðbrögð barna við ýmsum aðstæðum. Síðan er komið að hvað sé sorg og 
verður fjallað ítarlega um sorgarferlið og hvaða áhrif það hefur á okkur og 
aðra í kringum okkur. Ég mun útskýra hvað eru áföll, hvernig þau hafa áhrif 
á daglegt líf einstaklinga og hvers vegna það er mikilvægt að skólinn sé 
viðbúinn að takast á við þau áföll sem nemendur hans geta orðið fyrir. 
Einnig mun ég ræða um áfallaáætlanir sem eiga að vera til staðar í öllum 
skólum. Síðar segi ég frá rannsókn sem ég gerði með viðtölum í þremur 
skólum. Þar tók ég viðtöl við starfsmann um áfallaáætlanir skólans og 
skoðaði hvort þær hafi komið að gagni og hver þeirra afstaða til 
áfallaáætlana væru.  

Ég mun útskýra hugtök í ritgerðinni eins og kreppa og sorg. Í 
aðferðafræðiköflum ritgerðarinnar eru ýmis hugtök sem þarf að útskýra 
eins og vettvangsvinna, etnógrafía, réttmæti og áreiðanleiki ásamt fleiri 
hugtökum. 

Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar er: Hvert er mikilvægi skólanna 
og áfallaáætlana þegar sorgin knýr að dyrum? Einnig mun ég skoða hvers 
konar áhrif sorg getur haft á barn í miðju þroskaferli, hver munurinn er á 
sorg barna eftir aldri, hvernig syrgja börn og hvað það er sem kennarar geta 
gert til þess að hjálpa nemendum að takast á við sorg og að koma heil út úr 
erfiðum lífsreynslum. 
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2. Tilfinningagreind 

Þegar áföll eru skoðuð er mikilvægt að kanna hvert hlutverk tilfinninga er í 
lífinu almennt. Áföll geta vakið upp ýmis konar tilfinningar og verða þau 
tengsl útlistuð.  

Máttur tilfinninga er gríðalega stór hluti í lífi mannsins. Hann getur 
fengið foreldra til þess að fórna lífi sínu fyrir barn sitt á ögurstundu og getur 
yfirbugað þá skyndihvöt að bjarga sínu eigin lífi (Goleman, 2000; 19). Eins 
getur fólk metið og tjáð sig tilfinningalega og getur notað þessar tilfinningar 
til að leysa vandamál (Salovey og Mayer 1990). 

Samkvæmt bandaríska sálfræðingnum Daniel Goleman (2000) gegnir 
sérhver kennd í litrófi tilfinninga, einstæðu hlutverki sem hægt er að ráða af 
sértækum líffræðilegum auðkennum þeirra. Sem dæmi má nefna getur reiði 
valdið því að blóð streymi fram í hendurnar til þess að auðveldara sé að 
grípa til vopna eða ráðast gegn andstæðingi. Hjartsláttur örvast og hormón, 
eins og adrenalín, flæða fram og verða til þess að efla þrótt einstaklingsins. 
Ótti eykur blóðstreymi út í stóra vöðva sem eru fastir við beinagrindina eins 
og útlimi, en það gerir auðveldara að leggja á flótta. Líkaminn getur líka 
orðið stjarfur, sem gefur huganum tímarúm til að meta aðstæðurnar sem 
hann er í. Hryggð eða sorg gegnir því hlutverki að greiða fyrir aðlögun eftir 
tilfinningalegan missi, eins og lát ástvinar eða eftir mikil vonbrigði. Sorg 
dregur úr þrótt og áhuga á hversdagslegum viðfangsefnum, sérstaklega ef 
þau eru til afþreyingar og ánægju (Goleman, 2000: 19-20).  

Lífsreynsla og menning hafa mótað þessar eðlislægu hneigðir mannsins 
enn frekar. Ástvinamissir veldur hryggð og sorg um allan heim. Hinsvegar er 
það menning sem mótar tjáningu á sorg og veldur mestu um það hvort 
tilfinningar eru látnar í ljós eða byrgðar inni. Eins er það háð 
menningalegum aðstæðum hverjir teljast ástvinir þess sem ber að syrgja 
(Goleman, 2000: 20). 

2.1 Þróun heilans 

Til þess að öðlast meiri skilning á hvernig tilfinningar hafa sterk tök á 
huganum og hversu fín lína er á milli tilfinninga og skynsemi þá er mikilvægt 
að skoða þróun heilans. Það má segja að heilinn sé dularfyllsta líffæri 
líkamans og hefur hann verið rannsakaður mikið. Algengt er að fólk hugsi til 
heilans með óttablendinni virðingu, og þótt að heilinn hafi verið mikið 
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rannsakaður, fjöldi heilafruma áætlaðir og ýmsu hlutar hans kortlagðir, þá 
eru menn engu nær um það sem þeim langar mest að vita;  tengsl efnis og 
hugsunar eða sjálfsvitundar (Ólafur Halldórsson, 1992: 156).  

Frumstæðasti hluti heilans er heilastofninn sem myndar nokkurs konar 
framlengingu á mænunni. Í honum fer fram stjórnun á lífsnauðsynlegri 
líkamsstarfssemi eins og öndun, hjartslætti og hitatemprun. Þessi 
líkamsstarfsemi eru að mestu leyti ósjálfráð og sér til þess að líkaminn starfi 
eins og vera ber (Aldís Guðmundsdóttir og Jörgen Pind, 1988).  

Ein fyrsta breytingin sem varð í átt að mannsheila voru tengslin við nýjar 
áherslur á skynjun. Lyktarskynið minnkaði, sjónin varð mikilvægari og augun 
stækkuðu (Ólafur Halldórsson, 1992: 157). Þegar fyrstu spendýrin komu til 
sögunnar komu einnig ný og mikilvæg lög af taugafrumum í þeim hluta 
heilans sem stjórnar tilfinningunum. Þessi lög umlykja heilastofninn og með 
þessu nýja taugafrumusvæði kom til sögunnar nýtt verksvið heilans, 
svokallað randkerfi sem kallast í daglegu tali tilfinningar. Þegar við verðum 
mjög reið, ástfangin eða skelfingu lostin er það randkerfið sem hefur okkur 
á valdi sínu (Goleman, 2000: 23). 

Með áframhaldandi þróun urðu til mikilsverð hjálpargögn, minnið og 
hæfileikinn til að læra. Kænska mannskepnunnar í lífsbaráttunni jókst 
gríðalega og varð hún fær í að fínstilla svörun sína í samræmi við breyttar 
kröfur í stað þess að beita stöðluðum og sjálfvirkum viðbrögðum. Síðar tók 
heili spendýra mikinn vaxtarkipp og nokkur ný lög af taugafrumum hlóðust 
ofan á þau tvö þunnu lög barkarins sem fyrir voru og sáu um skipulagningu, 
skilning á því sem skynjað var og samræmi hreyfinga og þar með hafði 
nýbörkurinn myndast. Þar er aðsetur hugsunar sem gefur kost á 
tilfinningum sem varða t.d hugmyndir, listir, tákn og ímyndanir. Þessi nýja 
viðbót við heilann varð til þess að gæða tilfinningalífið ríkulegum 
blæbrigðum og er ástin gott dæmi um það. Annað gott dæmi eru þau bönd 
sem tengja móður og barn sem eru sá hornsteinn fjölskyldunnar sem gerir 
þróun mannsins mögulega (Goleman, 2000: 23-24).  
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3. Börn og þroski 

Þroski heilans byrjar strax í móðurkviði og heldur áfram að þroskast til 
fullorðinsára. Þegar börn vaxa úr grasi þá eru þau að þroskast á ýmsan hátt, 
en líkami þeirra og samskiptahæfileiki eru að þroskast og einnig 
tilfinningaþroski þeirra til að nefna dæmi. Þegar börn fæðast verður í 
flestum tilvikum mjög sterk tenging á milli móður og barns (Schaffer og 
Kipp, 2014: 372). Börn fara snemma að sýna tilfinningar og vilja margar 
mæður meina að mánaðargömul börn sín geti sýnt að minnsta kosti fimm 
ólík svipbrigði; áhuga, undran, gleði, reiði og ótta. Rannsóknir á svipbrigðum 
barna hafa sýnt að fullorðnir eigi auðvelt með að greina jákvæð svipbrigði 
barna á borð við áhuga og gleði en eiga í meiri erfiðleikum með að greina 
hvort barnið sé hrætt eða reitt. Þessar rannsóknir sýna samt sem áður fram 
á að barnið sýnir tilfinningar snemma á lífsleiðinni (Izard, C 1982, 1993). 

Eftir því sem barn eldist fer það að geta sýnt fleiri tilfinningar og verða 
þær jafnframt flóknari. Á öðru ári fer barnið að sýna tilfinningar á borð við 
skömm, öfundsýki, sektarkennd og stolt. Þessar tilfinningar eru oft kallaðar 
sjálfsvitundar-tilfinningar (e. self conscious emotions) vegna þess að þessar 
tilfinningar geta ýmist skemmt eða bætt sjálfsvitund barna og geta 
jafnframt haft áhrif á sjálfsmynd þeirra (Schaffer og Kipp, 2014: 374). 
Foreldrar hafa áhrif á tilfinningareynslu barna sinna og geta styrkt þessar 
tilfinningar með skömmum og hrósum. Sem dæmi má nefna ef fjögurra til 
fimm ára barni hefur tekist að leysa ákveðið verkefni og foreldrar hrósa 
barninu þá getur hrósið styrkt stolt barnsins og bætt sjálfsímynd þess. Ef 
barninu hins vegar mistekst að leysa verkefni sitt og foreldrar skamma það 
fyrir mistök sín, getur það haft skaðleg áhrif á sjálfsmynd þess.  

Í kringum fjögurra til fimm ára aldur fara börn að læra að stjórna 
tilfinningum sínum. Foreldrar hjálpa börnum sínum að stjórna þeim 
tilfinningum sem hafa neikvæð áhrif á þau t.d með því að dreifa huga þeirra 
þegar þau eru að fá sprautu, loka augum þeirra ef það er eitthvað sem þau 
hræðast eða með því að sýna þeim að þótt það sé leiðinlegt þegar mamma 
þarf að fara burt, gerist eitthvað skemmtilegt þegar hún kemur aftur, t.d. að 
mamma og barn fari saman í bíóferð (Schaffer og Kipp, 2014: 376).  

Þroskaferli barna hefur því mikil áhrif á hvernig þau takast á við 
breytingar á lífsleiðinni. Ef barn, sem er í miðju þroskaferli, verður fyrir því 
áfalli að missa jafnvel foreldri eða systkini getur orðið allsherjar röskun í lífi 
barnsins á meðan það gengur í gegnum sorgarferlið (Sigurður Pálsson, 1998: 
19-20). 
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3.1 Ung börn  

Samkvæmt sálfræðingnum Jean Piaget eru ung börn, eða börn á aldrinum 
tveggja til sjö ára, mjög sjálfhverf á þessu þroskaskeiði. Þegar hann spurði 
þau spurninga til að sjá hvar þau stæðu í þroskaskeiðinu tók hann eftir að 
þau áttu það til að svara eftir sínu sjónarhorni. Sem dæmi má nefna 
tilraunina þar sem barn horfir á tvö jafnstór vatnsglös með jafnmiklu 
vatnsmagni í og svo er vatninu úr öðru glasinu hellt í stærra og mjórra glas. 
Börnin trúðu því að vatnsmagnið væri meira í þriðja glasinu þrátt fyrir að 
þau höfðu sagt í byrjun að vatnsmagnið í fyrri tveimur glösunum væri jafn 
mikið. (Santrock, 1998: 222). Eins hafa þau ekki eins miklar áhyggjur af 
raunveruleikanum og þeir sem eldri eru, teikningar þeirra eru mjög litríkar 
og geta þau litað sólina bláa, skýin gul og jafnvel eru bílarnir fljúgandi í 
loftinu (Santrock, 1998: 219). 

Þrátt fyrir að Jean Piaget hafi verið nokkuð gagnrýndur á seinni árum, 
meðal annars fyrir að vanmeta hæfni barna og fyrir að gera of mikið úr 
sjálfhverfu þeirra, hafa rannsóknir sýnt að eftir því sem barnið lærir meira, 
því meira skilur það. Börn á þessum aldri geta skilið ýmislegt þrátt fyrir að 
þau eigi erfitt með að útskýra það (Schaffer og Kipp, 2014: 220).  

Í kringum tveggja ára aldur taka börn gjarnan mikið stökk þegar kemur 
að málþroska. Þau fara að mynda heilar setningar, byrja smátt með tveggja 
orða setningum og eftir því sem börnin læra meira bætist við orðafjöldann 
(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003: 73). Sálræn þróun á sér 
eiginlega aldrei stað með jöfnum hraða heldur eru átök á milli tveggja 
gagnstæðra afla. Í kringum tveggja ára aldur barnsins er það sjálfstæði og 
öryggisþörfin. Barnið vill prófa sig áfram en leitast samt eftir reglum, 
endurtekningum og vissu og þolir barnið illa breytingar og óvissu (Álfheiður 
Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003: 74-75).  

Milli fjögurra og fimm ára aldurs eykst málþroski barnanna mjög mikið 
og hafa þau mikinn áhuga á umhverfi sínu og spyrja gjarnan mikilla 
spurninga. Þeim finnst gaman að fá útskýringar og eiga oft erfitt með að 
greina á milli ímyndunar og veruleika (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 
Eydal, 2003: 88-89). 

Í kringum sex ára aldur hugsa börn oft mikið um líf og dauða og fara þau 
að gera sér grein fyrir að dauðinn er endanlegur og bíður allra. Barnið getur 
stundum haft áhyggjur og sér oft fleiri möguleika og andstæður en það 
ræður við. Það er bæði tilfinningalega og í hugsun sem andstæð öfl takast á 
í barninu (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003: 101). 
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3.2 Börn  

Á þessu aldursskeiði gerist mikið í lífi barnanna og eiga sér ýmis konar 
tilfinningaleg átök og togstreita (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 
Eydal, 2003: 105). Samkvæmt Jean Piaget eru börn á aldrinum sjö til ellefu 
ára orðin mun færari í rökrænum hugsunum heldur en ung börn og eiga 
auðveldara með að greina á milli veruleika og óraunveruleika. Þau eiga 
auðveldara með að setja sig í spor annarra og eru niðurstöður þeirra yfirleitt 
byggðar á rökum (Schaffer og Kipp, 2014: 221).  

Skýringar á tilurð náttúrulegra fyrirbæra hafa breyst og er sjálflægnin 
alveg horfin. Á þessum aldrei eiga börn til að segja að sól og tungl séu 
mynduð úr skýjum, steinar séu myndaðir úr jörðinni og jörðin sé úr vatni. 
Þau reyna að finna náttúrulegar skýringar á hlutunum og telja ekki lengur að 
hlutirnir vaxi eins og lifandi verur heldur ummyndist úr einu efni í annað 
(Aldís Guðmundsdóttir, 1992: 196). 

Þessi ár eru oft kölluð félagslegu árin af því að börn á þessum aldri eru 
yfirleitt mjög opin og virk út á við og eru árekstrar við foreldra og umhverfi 
minni en áður. Löngun þeirra til að læra eykst á þessum tíma og þurfa 
foreldrar enn að veita börnum sínum öryggi og hjálpa þeim að öðlast 
sjálfstæði. Það er líka mikilvægt að þau hjálpi börnum sínum að orða 
hugsanir sínar og að láta í ljós tilfinningar (Álfheiður Steinþórsdóttir og 
Guðfinna Eydal, 2003: 105). 

Þegar börn ná níu ára aldri eru þau oft mjög leitandi og eru að skapa sér 
persónuleika eða sjálfsmynd. Þau eru ekki lengur fákunnandi og algjörlega 
háð foreldrum sínum. Þau öðlast hæfileika til að geta séð aðra úr fjarlægð, 
geta séð sjálf sig utan frá og vegið og metið sjálfan sig í samanburði við 
önnur börn. Þau leita oft staðfestingar út á við og geta upplifað sig sem ein í 
heiminum og efast um að þau ráði við þetta allt saman. En þar sem þau geta 
gert greinarmun á ímyndun og raunveruleika og vita jafnframt að 
raunveruleikinn er óumflýjanlegur, geta þau orðið sorgmædd og þurfa 
jafnvel að takast á við erfiðar tilfinningar (Álfheiður Steinþórsdóttir og 
Guðfinna Eydal, 2003: 123).   

3.3 Eldri börn 

Samkvæmt Jean Piaget hefst fjórða og síðasta vitsmunaþroskastig barna í 
kringum ellefu til tólf ára aldur, eða rétt áður en þau komast á 
unglingsaldur. Á þessu stigi er hugsunin þeirra orðin mun skynsamlegri en 
áður og geta þau svarað hvað ef spurningum (Schaffer og Kipp, 2014: 223). 
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Um ellefu ára aldur fara börn á fyrra gelgjuskeiðið sem nær yfir ellefu til 
þrettán ára aldurinn. Á þessum aldri eru þau hvorki börn né fullorðin en eru 
að ná kynþroska. Stúlkur fara að finna fyrir breytingum á líkama sínum, 
hárvöxtur í kringum kynfæri byrjar, brjóst þeirra taka að stækka og sumar 
hverjar byrja á blæðingum þótt algengara sé að blæðingar hefjist ekki fyrr 
en einu til fimm árum eftir að líkamlegra breytinga verður fyrst vart 
(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003: 130).  

Drengir eru yfirleitt aðeins seinni en stúlkur í þroska en þeirra 
líkamsbreytingar byrja rúmu ári eftir stúlkum. Þá geta þeir vaxið ört, eistu 
og pungur stækka og verður hárvöxtur í kringum kynfæri. Rödd þeirra 
breytist og hjá sumum kemur hýjungur á efri vör (Álfheiður Steinþórsdóttir 
og Guðfinna Eydal, 2003: 131).  

Á þessum aldri breytist oft samband milli barns og foreldra. Oft eru börn 
að takast á við eigin sjálfstæðisbaráttu og tilfinningasveiflur og hegðun 
þeirra getur birst sem eirðarlaus eða stíf. Þau geta misst sjálfstraust um 
tíma og fundið fyrir öryggisleysi gagnvart sínum nánustu. Hins vegar styrkist 
oft samband þeirra við félaganna og fara þau oft að mynda sínar eigin 
skoðanir og gildismat (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003: 
132-134). 

3.4 Unglingar 

Unglingsárin, eða þegar börn eru orðin þrettán ára og eldri, eru oft talin 
vera frjóasta tímabil mannsævinnar. Unglingar eru á  stigi þroskans þar sem 
þeir eru ekki talin vera börn en ekki heldur fullorðnir. Þeir eru í 
millistigsástandi þar sem verða miklar líkamlegar og sálfræðilegar 
breytingar (Feldman, 2010: 332).  

Á unglingsárum verða börn sjálfstæðari og treysta þau á sig meir. Heili 
þeirra tekur miklum breytingum og sá hluti heilans sem tekur mestu 
breytingum er framheilabörkurinn. Sá hluti heilans leyfir okkur að hugsa, 
meta aðstæður og taka mikilvægar ákvarðanir (Feldman, 2010: 340). Á 
þessum árum verður framheilabörkurinn mun betri í að vinna með öðrum 
hlutum heilans. En hann er líka sá hluti heilans þar sem stjórnhvöt okkar er 
að finna. Á unglingsárum er framheilabörkurinn enn ekki fullþroskaður og 
því getur hegðun unglinga bæði verið áhættusöm og vanhugsuð. 

Vegna þroskabreytinga heilans eru unglingar líka einnig viðkvæmari fyrir 
streitu (Feldman, 2010: 341). Streita og álag er eitthvað sem flest allir finna 
fyrir einhverntímann á ævinni, þar sem streituvaldar eru alls staðar í 
kringum okkur. Gleðitímar á borð við útskrift og að fá inngöngu í háskóla 
geta jafnvel valdið streitu hjá unglingum en algengustu birtingarmyndir 
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streitu eru aukinn hjartsláttur og svitamyndun ásamt hækkandi 
blóðþrýstingi (Feldman, 2010: 342). Þetta eru mjög eðlileg viðbrögð og 
eðlilegur þáttur í lífi okkar en geta valdið vandamálum ef einstaklingur er 
undir mikilli, langvarandi streitu, sérstaklega á unglingsárum. Unglingar geta 
fundið fyrir endurteknum höfuðverkjum, bakverkjum, húðkláða, uppgefni, 
svefnvandamálum og jafnvel kvefi. Einnig getur langvarandi streita ollið 
meiri líkamlegum röskunum eins og magasári, astma, liðagigt og of háum 
blóðþrýstingi. 

Það sem greinir hugsun unglinga helst frá hugsun barna er hæfileiki 
unglinga að hugsa út fyrir rammann. Rökhugsun þeirra er orðin nokkuð 
þróuð að þeir eiga auðveldara með að finna ýmsar lausnir við sama 
vandamálinu (Feldman, 2010: 358). Þeir eru oft með heimspekilegar  
vangaveltur um lífið og tilveruna og hafa oft skoðanir á málum eins og 
stjórnmálum, þjóðfélagsmálum, trúmálum og siðgæði. Sköpunargáfa 
margra eykst en eru oft heldur bjartsýnar og einfaldar sem er vegna skorts á 
reynslu frekar en hæfni (Aldís Guðmundsdóttir 1992: 198). 
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4. Hvað er sorg? 

Það fyrsta sem er mikilvægt að spyrja sig þegar talað er um áföll og slæma 
atburði er: Hvað er sorg? Samkvæmt Gunnari Finnbogasyni (1998) eru 
kreppa, sorg og sorgarvinna hugtök sem mikið eru notuð í tengslum við 
missi og ólíkar sorgaraðstæður. Gallinn er þó sá að oft eru þessi hugtök 
notuð án nokkurrar annarrar skilgreiningar. 

Orðið kreppa er tekið úr gríska heitinu krisis sem merkir afgerandi 
þáttaskil, skyndileg breyting eða afdrifarík röskun. Þetta hugtak hefur verið 
notað mikið yfir sálfræðileg viðbrögð einstaklings gagnvart bráðum innri og 
ytri örðugleikum og vanda (Gunnar Finnbogason, 1998: 4). 

Þegar lífsaðstæður einstaklings eru orðnar þannig að öll hans lífsreynsla 
og viðbrögð, sem hann hefur lært hingað til og getur notað, hjálpa honum 
ekki að vinna úr aðstæðum er hægt að segja að hann sé í andlegri kreppu. 
Hann reynir að vinna úr aðstæðum en varnarhættir hans virka ekki lengur 
og vandinn verður honum ofviða. Ef hann missir tök á þeim vanda sem hann 
stendur frammi fyrir og vandinn leggst á hann á fullum þunga er hætta á því 
að einstaklingurinn falli saman og missi stjórn á kringumstæðunum.  

Þegar talað er um áföll er verið að vísa til sálfræðilegs atburðar sem 
hefur áhrif á líf okkar. Í greininni Hvað er áfall sem var birt á vegum Rauða 
kross Íslands árið 2004 er áfall sálræn þjáning sem verður vegna atburðar 
sem er svo þungbær að hún heltekur sálarlífið og veldur þar af leiðandi oft 
mikilli truflun í daglegu lífi.  

Áföll geta verið mjög mismunandi. Fólk getur orðið skyndilega fyrir 
áföllum og geta kringumstæður verið ofsafengnar og yfirþyrmandi. Fólk 
getur líka stundum séð fyrir áföllum og getur jafnvel undirbúið sig fyrir þau. 
Áföll hafa varanleg áhrif á fólk, en hversu mikil og alvarleg þessi áhrif eru er 
afar einstaklingsbundið. Í sumum tilfellum breytir fólk viðhorfum sínum til 
lífsins og dregur lærdóm af atburðinum en fyrir öðrum getur áfallið verið 
upphaf af ævilöngum andlegum erfiðleikum.  

Margar aðstæður geta haft þau áhrif að einstaklingur upplifi missi. Það 
eru aðstæður eins og:  

 
x aðskilnaður frá foreldrum  
x skilnaður foreldra  
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x langvarandi sjúkdómar  
x vímaefnavandi foreldra  
x afleiðingar ofbeldis  
x afleiðingar slyss  
x kynferðisleg misnotkun  
x atvinnuleysi foreldra  
x stöðugir flutningar  
x breytingar á vinahópi  
x fæðing systkina  
x breytingar á líkamsímynd  
x afleiðingar eineltis  

(Gunnar Finnbogason, 1998: 6).  

Sorg er bein afleiðing af missi. Eins og kom fram hér að ofan eru margar 
aðstæður sem geta haft áhrif á að einstaklingur upplifi missi en ég mun 
beina sjónum mínum að mestu leyti að langvarandi veikindum og 
dauðsföllum. 

Þegar einstaklingur verður fyrir missi fer ákveðið sorgarferli í gang sem 
viðbrögð við honum. Viðbrögðin eru einstaklingsbundin en að stærstu leyti 
eru þau svipuð. Fyrsta stig sorgarferlisins er loststig. Það getur varað frá 
örstuttu andartaki upp í nokkra sólarhringa. Á þeim tíma reynir 
einstaklingurinn að halda raunveruleikanum frá sér og síðar meir á hann oft 
erfitt með að muna hvað gerðist á þessum tíma. Annað stigið er 
viðbragðsstig. Á þeim tíma þarf einstaklingurinn að horfast í augu við 
veruleikann og fara allir kraftar í að reyna að skilja það sem gerst hefur eða 
mun gerast. Síðan tekur við þriðja viðbragðsstigið sem er úrvinnsla. Á þeim 
tíma vinnur einstaklingurinn úr sorginni og er lokastigið síðan skilningur eða 
sátt. Það er tímabil aðlögunar að breyttu lífi og getur það beint tilfinningum 
á beinar brautir án stöðugra hugsana um missinn (Anna Rós Jóhannesdóttir, 
2009). 

Í upphafi sorgarferlisins getur sorgin verið óbærileg en með tímanum, 
hjálp annarra, umhyggju og hlustun aðlagast sá sem syrgir venjulega 
missinum. Oft er talað um að fyrstu tvö árin séu erfiðust en þó er það mjög 
einstaklingsbundið. 

Hins vegar eru til önnur viðbrögð við sorg sem eru eins konar geðhlífar 
eða ómeðvituð andleg viðbrögð einstaklingsins. Geðhlífar gegna því 
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hlutverki að hlífa innstu kviku einstaklingsins svo hann skynjar og verður 
meðvitaður um hættu. Þær geta verið gagnlegar á fyrstu stigum andlegrar 
kreppu því þær geta hjálpað einstaklingnum að horfast í augu við 
sársaukafullan veruleikann með því að taka við honum í litlum skömmtum. 
En þær geta líka orðið til þess að það verður erfiðara fyrir einstaklinginn að 
vinna úr kreppunni og því framlengt ástandið. 

Þekktar geðhlífar geta verið til dæmis afturhvarf, en þá er átt við 
viðbrögð eða viðbragðakeðju gagnvart innra eða ytra álagi, sem lýsir sér í 
því að einstaklingurinn tekur upp atferli eða hugsunarhátt, sem einkenndi 
fyrri aldursskeið hans. Það geta verið, svo dæmi séu nefnd, hjátrúardýrkun, 
óstjórn á skapsmunum og að verða háður áfengi eða lyfjum (Cullberg, 1985: 
138-140). Önnur geðhlíf er afneitun. Þá neitar einstaklingurinn að horfa á 
málin í réttu ljósi og trúir gjarnan að atburðurinn hafi ekki gerst. Þriðja 
geðhlífin er frávarp og er hún mun sérhæfðari geðhlíf. Frávarpið gegnir 
aðallega því hlutverki að koma þeirri ábyrgð sem veldur einstaklingnum 
ómeðvitaðri sektarkennd yfir á aðra. Fjórða geðhlífin er réttlæting sem 
dregur úr ógn eða sektarkennd með röksemdafærslu, sem virðist á 
skynsemi byggð. Fimmta geðhlífin er einangrun tilfinninga og er algengasta 
geðhlífin gagnvart skynjun þjáninga. Einstaklingurinn getur þá talað rólega 
um það sem gerðist án þess að sýna viðbrögð. Oft er honum hrósað fyrir að 
vera sterkur eða sýna hetjulund. Ef þessi einangrun tilfinninga varir lengur 
en í skamman tíma, getur hún haft alvarlegar afleiðingar. Tilfinningarnar 
geta þá brotist út síðar meir sem sjúkdómseinkenni og má iðulega greina í 
kvíðaköstum. Bæling tilfinninga er meðvitaðri en einangrun en þá reynir 
einstaklingurinn að herða upp hugann og dylja óró sína eða sorg.  

Samkvæmt Cullberg er síðasta geðhlífin ekki eiginleg geðhlíf heldur 
sérstakt viðbragð sem kemur oft fyrir í kreppuástandi. Það er gleymskurof 
en þá á einstaklingurinn oft erfitt með að muna þann tíma sem sorgin var 
sem mest. Sorgin er þó ekki gleymd með öllu og tekur yfirleitt að rifjast upp 
vegna afturhvarfs eða einhvers sem hugurinn hefur bælt niður. 

Eins og áður hefur komið fram geta svonefndar geðhlífar hjálpað 
einstaklingum í sorg, til dæmis með því að takast á við hana í skömmtum, en 
ef geðhlífar verða varanlegri geta þær beinlínis valdið skaða. Því er mjög 
mikilvægt að einstaklingurinn fái allan þann stuðning sem hann þarf þegar 
hann tekst á við sorgina.  

Dauðsföll barna á aldrinum eins árs til fjórtán ára eru sjaldgæf miðað við 
aðra aldurshópa. Slys skera sig úr og hefur þeim fækkað hér á landi á 
síðastliðnum áratugum. Eftir fimmtán ára aldur eru slys, sjálfsvíg og illkynja 
æxli algengustu dánarorsakir unglinga hér á landi (Gunnar Finnbogason, 
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1998: 7). Samkvæmt Hagstofu Íslands voru fimmtán börn á aldrinum eins 
árs til fjórtán ára sem létust árið 2013. Flest barnanna eða átta talsins voru 
undir eins árs aldri, þrjú voru undir fjögurra ára aldri, tvö voru undir níu ára 
aldri og tvö undir fjórtán ára aldri (Hagstofa Íslands, 2014). 

 

 

 Mynd 1 Dánartíðni barna árið 2013 (Hagstofa Íslands, 2015). 
 
Hins vegar er mun algengara að börn missi einhvern nákominn sér á 

þessum aldri og varla er til sá skóli á landinu sem hefur ekki verið með 
nemendur sem hafa orðið fyrir einhverjum áföllum (Margrét Ólafsdóttir, 
1995: 4). Skólinn er fjölmennur vinnustaður og þar geta orðið slæmir 
atburðir rétt eins og annars staðar. Nemendur geta lent í slysum og látið 
lífið og jafnvel fallið fyrir eigin hendi. Sama má segja um foreldra nemenda, 
kennara og annað starfsfólk skólans. Fæstir hafa mikla reynslu þegar kemur 
að svona atburðum og er því mikilvægt að skólinn geti brugðist rétt við. Til 
þess þarf skólinn að vera með áfallaáætlanir til þess að hann geti verið 
reiðubúinn til þess að takast á við áföll af hvaða toga sem er. Meira verður 
fjallað um það síðar. 
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4.1 Börn og sorg 

Samfélagið hefur breyst mikið á síðustu hundrað árum. Áður fyrr var 
algengt að konur fæddu börn sín á heimilinu og yfirleitt lést fólk heima hjá 
sér líka. Þorri landsmanna bjó í sveitum þar sem börn urðu gjarnan vitni að 
fæðingu lamba á vori og upplifðu að þau væru felld að hausti. Þau fylgdust 
því með gangi lífsins frá vöggu til grafar. Líf og dauði tvinnuðust saman í 
eina heild og voru börnin bæði vitni og þátttakendur í því (Sigurður Pálsson, 
1998: 11).  

Í nútímasamfélagi er hefðin orðin allt önnur. Yfirleitt fæða konur börn 
sín á sjúkrahúsum og oftar en ekki deyja hinir veiku á sjúkrahúsum. Þegar 
dauðinn bankar að dyrum er börnum yfirleitt haldið fjarri til þess að hlífa 
þeim. Samkvæmt Sigurði Pálssyni (1998) hefur vestræn nútímamenning 
tilhneigingu til að afneita þjáningu, hrörnun, dauða og sorg og dýrka þess í 
stað hið unga, heilbrigða og glaða. Svo virðist sem margt í lífsviðhorfum 
nútímafólks miði að því að forðast óþægindi og að láta sér líða vel.  

Sorg barna og fullorðinna getur verið ólík að mörgu leyti. Börn virðast 
geta dulið sorg sína betur en fullorðnir en hún getur vitjað þeirra ítrekað við 
tilteknar aðstæður í lífinu, t.d á merkisdögum, og minningardögum, eins og 
dánardag eða afmælisdag hins látna, og getur fylgt þeim með einum eða 
öðrum hætti til fullorðinsára (Sigurður Pálsson, 1998: 14).  

Sorg barna er misjöfn eftir því hver það er sem barnið missir. Í bókinni 
Grief in children, sem kom út árið 2008, fjallar norski sálfræðingurinn Atle 
Dyregrov um sorg og sorgarviðbrögð barna. Samkvæmt honum er 
foreldramissir sá missir sem átakanlegastur er börnum. Við andlát foreldris 
er ekki nóg með að barn missi einstakling sem gefur þeim ást og umhyggju 
heldur getur allt daglegt líf þeirra orðið í óvissu (Dyregrov, 2008: 47). 
Algengt er að þegar barn missir foreldri sitt að það fari í afneitun og haldi 
raunveruleikanum frá sér. Þetta er geðhlíf sem var fjallað um hér fyrir ofan. 
Þá tekur barnið við raunveruleikanum í skömmtum til þess að hjálpa sér í 
gegnum sorgina. Ekki er óalgengt að barn sem missir foreldri upplifi 
þunglyndi og samkvæmt Dyregrov eykst hætta á þunglyndi ef andlát 
foreldris ber skjótt að, eftir því sem barnið er eldra og þroskaðara, og ef 
barnið skortir staðgengil fyrir foreldrið sem það missti (Dyregrov, 2008: 49). 
Að missa systkini er mjög erfitt fyrir barn og hefur verið borið saman við að 
missa foreldri. Munurinn er sá að langtímaáhrifin eru almennt ekki eins 
slæm og þegar barn missir foreldri sitt. Þegar barn missir systkini missir það 
ekki aðeins leikfélaga og keppinaut heldur missir það einnig athygli og 
umhyggju foreldra sinna um tíma. Það verður vitni af sterkum viðbrögðum 
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þeirra við barnsmissinum og verður oft miðpunktur ótta foreldra sína um að 
eitthvað komi fyrir það líka (Dyregrov, 2008: 55).  

Það er mjög mikilvægt að börn fái að syrgja ástvin sinn á heilbrigðan 
máta og á þann hátt að barnið geti unnið úr sorg sinni án þess að verða fyrir 
varanlegum skaða. Mikilvægt er að barnið fái réttar og skýrar upplýsingar 
um það sem gerðist, fái tækifæri til að spyrja og fái eins heiðarleg svör og 
hægt er. Samkvæmt bæklingi Rauða kross Íslands (2006) um börn og áföll 
ber að forðast að nota orð eins og að sá látni hafi sofnað. Það getur ýtt 
undir hræðslu barnsins við svefn og ótta við að aðrir í fjölskyldunni sofni 
(Rauði kross Íslands, 2006: 7-8). Eftir að barn upplifir mikinn missi hefur það 
meiri þörf en áður fyrir líkamlega snertingu og nánd. Aðstandendur barnsins 
þurfa því að vera sérstaklega ástríkir og gefandi þar sem ást og umhyggja 
hjálpar barninu mest að komast yfir áfallið. Einnig er mælt með að sá sem 
færir barninu fréttirnar sé einhver sem barnið þekkir vel og treystir (Sr. 
Bragi Skúlason, 1992: 43).  

Eins og áður hefur komið fram geta viðbrögð barna við missi verið 
frábrugðin viðbrögðum fullorðinna og getur sorg þeirra varað lengur en hjá 
fullorðnum. Eins er mikilvægt að taka mið af aldri barnsins í sambandi við 
sorg. Samkvæmt Atle Dyregrov eru börn undir sex ára aldri enn að læra að 
treysta öðrum, eru að þróa öryggiskennd sína og búa til tengsl við aðra þar 
sem þau eru sérlega viðkvæm og að mörgu leyti, hjálparvana, á þessum 
aldri. Þau geta upplifað mikinn kvíða í tengslum við aðskilnað og höfnun og 
eru því viðkvæmari ef umönnunaraðili þeirra deyr. Þau geta spurt mikið um 
hinn látna, grátið óstjórnlega mikið og jafnvel ýtt þeim í burtu sem minna 
þau of mikið á hinn látna (Dyregrov 2008: 71). 

Börn á skólaaldri eru í því ferli að auka sjálfstæði sitt frá foreldrum og 
hafa meiri þroska og öryggi til þess að takast á við sorgina heldur en yngri 
börn. Þau geta skapað sér ímyndunarheim um hvað þau geti gert til að 
koma í veg fyrir að svona lagað komi fyrir og þar sem þau geta tekið það 
sem gerðist til baka. Þau geta ímyndað sér að þau hafi hringt í sjúkrabíl eða í 
lögregluna og að þau geti lagað skaðann sem fjölskyldan hefur orðið fyrir. Á 
sama tíma geta þau haft önnur vandamál til að takast á við vegna þess að 
það er krafist svo mikils af þeim, að þau séu sterk, gráti ekki o.s.frv 
(Dyregrov, 2008: 72-73). Þau geta þróað með sér kvíða, skömm og 
skapsveiflur, einangrað sig frá félögum og eiga erfitt með að deila 
tilfinningum sínum með öðrum.  

Sorgarviðbrögð unglinga eru gjarnan með öðrum hætti en barna enda 
eru unglingar mun sjálfstæðari sökum aldurs og þroska. Unglingar eru í ferli 
við að finna út hver þeir eru sem einstaklingar og algengt er að þeir myndi 
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sterkari tengsl við vini heldur en fjölskyldumeðlimi. Dauðsfall í fjölskyldu 
getur orðið þess valdandi að sífelldir árekstrar verða milli unglingsins og 
annarra fjölskyldumeðlima. Unglingur sem orðið hefur fyrir missi getur 
orðið mjög dómharður á sjálfan sig og sumir verða kynferðislega virkir 
vegna þess missis sem þeir urðu fyrir. Unglingar geta fundið fyrir eigin 
vanmætti og jafnvel upplifað skömm og fundist sem þeir hafi átt að geta 
gert eitthvað til þess að hindra atburðinn. Þeir geti jafnframt fundið fyrir 
ótta við að missa stjórn á tilfinningum sínum og geta sumir þeirra farið að 
prófa hættulega hluti til þess að öðlast stjórn á dauðanum (Dyregrov, 2008: 
73-75). 

Það er mikilvægt að sýna syrgjandi barni og unglingi stuðning í sorginni 
með hlýju, nærgætni og alúð (Sigurður Pálsson, 1998: 15). Það er líka 
æskilegt að skóli eða dagvistunarheimili taki þátt í stuðningi foreldra við 
börnin (Sr. Bragi Skúlason, 1992: 44). 

Algengustu fyrstu viðbrögð barna við missi geta verið: 
 
x Áfall, neita að trúa að þetta sé satt 
x Ótti og mótmæli 
x Tilfinningadeyfð og vera orðlaus 
x Láta eins og ekkert hafi gerst og halda áfram í sinni venjulegu 

afþreyingu  

(Dyregrov, 2008: 22). 
 
Önnur viðbrögð barna við missi geta verið:  
 
x myrkfælni  
x söknuður  
x sektarkennd  
x reiði  
x svefnörðugleikar  
x áleitnar minningar  
x námsörðugleikar  
x líkamleg einkenni eins og veikindi  

(Sr. Bragi Skúlason, 1992: 39).  
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Þessi viðbrögð geta raskað lífi barna gríðalega og er því mikilvægt að þau 
fái að syrgja á eins heilbrigðan hátt með stuðningi ástvina. 

Nánustu aðstandendur barnsins eins og foreldrar, systkini, ömmur og 
afar eru þeir sem helst hjálpa barninu að komast yfir sorgina. Það tekur tíma 
og krefst mikillar þolinmæði, en það getur einnig verið gagnlegt að leita 
fagaðstoðar. Það á sérstaklega við ef um er að ræða barn með alvarleg 
hegðunarvandamál eða námsörðuleika. Ef það upplifir regluleg 
skapofsaköst, tíðar martraðir eða önnur svefnvandamál, kvíðaköst og fælni 
sem versna þegar eitthvað minnir á atvikið, depurð og vonleysi svo eitthvað 
sé nefnt, er mikilvægt að leita ráða hjá fagaðila (Rauði kross Íslands, 2006: 
9). Það að leita fagaðstoðar þýðir ekki að barnið glími við alvarlegan 
geðrænan sjúkdóm, heldur einungis að það sé að reyna að aðlagast 
breyttum aðstæðum. Aðstandendur eiga ekki að skammast sín fyrir að leita 
slíkrar aðstoðar og þýðir það ekki að þeir séu að bregðast barninu. Það 
getur einfaldlega þýtt að það sé auðveldara fyrir barnið að tala við 
manneskju sem er ekki tengd atburðinum persónulega.  
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5. Áföll í nemendahópi 

Eins og áður hefur komið fram er varla til sá skóli með nemendum á landinu 
sem ekki hafa orðið fyrir neinum áföllum. Veikindi og dauði nemenda, 
foreldra eða starfsfólks í skólum geta haft mikil áhrif á nemendur og 
skólastarf og er mikilvægt að geta gripið til aðgerða til þess að létta á 
sálarlífi nemanda sem orðið hefur fyrir áfalli.  

Margir kunna að spyrja hvað skólinn getur gert og hvort það sé yfir 
höfuð í hans verkahring að sjá um þessi mál. Samkvæmt Sigurði Pálssyni 
(1998) hefur skólinn, í samvinnu við heimilið, annast börn með víðtækari 
hætti en áður var. Hann er ekki lengur einhliða fræðslustofnun, heldur eru 
gerðar meiri kröfur um uppeldi og umönnun (Sigurður Pálsson, 1998: 83).  

Að meðaltali deyja hér á landi 82 einstaklingar á aldrinum 20-44 ára 
árlega. Eins láta að meðaltali sjö börn lífið á aldrinum 5-14 ára. Eins og kom 
fram fyrir ofan þá létust fimmtán börn undir fjórtán ára aldri árið 2013 
(Hagstofan 2014). Það er því mjög stór hópur barna sem missir foreldra 
sína, systkini eða vini og skólafélaga. Skólinn verður því að finna út hvaða 
hlutverki honum ber að gegna þegar nemendur og fjölskyldur þeirra verða 
fyrir sárum missi (Sigurður Pálsson, 1998: 83).  

En það er ekki aðeins skólans að undirbúa sig við að bregðast við áföllum 
sem nemendur hans eða starfsmenn verða fyrir, heldur verður hann að 
huga að því hvernig hann getur gefið nemendum sínum færi á að ræða um 
dauðann og sorgina á eðlilegan hátt.  

Ritum og fræðigreinum um sorg, sorgarviðbrögð og aðstoð við áföllum 
hefur fjölgað síðustu árin. Almennt álíta fræðimenn að ef alvarleg veikindi 
eða dauðsföll verða í skóla hafi það óheillavænleg áhrif á einstaklinga og 
stóran hóp nemenda ef ekkert sé gert til þess að draga úr því (Guðrún 
Friðgeirsdóttir, 1999: 113). Sérstaklega er lögð áhersla á að koma til móts 
við þá einstaklinga sem stóðu næst hinum látna og hjálpa þeim að fá 
heilbrigða útrás í sorg sinni. Sorg og heilbrigð viðbrögð við missi eru eðlilegir 
þættir í þessu ferli en þau eru oft misskilin eða litið er framhjá þeim, 
sérstaklega hjá börnum og unglingum. 

Geðlæknir að nafni Elisabeth Kubler-Ross hefur mikið rannsakað dauða, 
sorg og missi. Hún telur að með tæknivæðingu hafi nútímamaðurinn ýtt til 
hliðar gömlum hefðum og venjum sem tengdust dauða, sorg og missi sem 
höfðu þann tilgang að hjálpa aðstandendum að vinna úr sorg sinni og draga 
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úr reiði og hatri. Með þessum breytingum hafi maðurinn farið að óttast 
dauðann mun meira og valdi það vanlíðan og sálrænum vandamálum. 
Mörgum þykir óþægilegt að tala um dauðann og reyna að komast hjá því 
eins og þeir geta (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999: 113-114). 

Rannsóknir, sem gerðar voru í Bandaríkjunum undir lok síðustu aldar um 
dauða og börn, vörpuðu ljósi á að að mikill meirihluti barna í fyrstu átta 
bekkjum höfðu lítið sem ekkert rætt við foreldra sína um dauðann (Guðrún 
Friðgeirsdóttir,1999: 114). Aðeins lítill hluti grunnskóla og framhaldsskóla 
buðu upp á fræðslu um dauða, sorg og sorgarviðbrögð og telur Guðrún að 
með því að forðast að tala um dauðann skapist meiri ótti og dulúð í kringum 
hann. Niðurstöður rannsóknanna sýndu einnig að sumum skólastjórnendum 
og kennurum fannst það ekki vera í þeirra verkahring að ræða um dauðann 
við börn og fundust það jafnvel vera óviðeigandi að sinna slíkum 
tilfinningamálum. Þetta væru einkamál og ætti að haldast innan 
fjölskyldunnar. Guðrún segir mikilvægt að góð samskipti séu milli skóla og 
fjölskyldu en þó er ekki óþekkt að kennurum sé ekki tilkynnt þegar 
nemendur þeirra lenda í áfalli á borð við að missa fjölskyldumeðlim. Þetta 
getur valdið talverðum erfiðleikum í samskiptum nemenda og kennara og 
getur valdið vandamálum. 

Margir sérfræðingar í fræðslu og meðferð vegna dauðsfalla, sorgar og 
missis hafa rannsakað skilning barna á dauðanum og viðbrögð þeirra við 
missi. Rannsóknirnar hafa beinst sérstaklega að þroskastigum barna á 
leikskóla-, grunnskóla-, og framhaldsskólaaldri og tengslum barna við hina 
látnu (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999: 114-115). Þeir vilja meina að börn 
bregðist ólíkt við missi og fari það mjög mikið eftir þroskastigi barnsins 
ásamt aðstæðum og mikilvægi hins látna í lífi þess. Það er þekkt að börn á 
neðstu stigum grunnskólans detti niður í þroska og fari t.d að tala 
smábarnamál, neiti að borða, verða líkamlega veik eða verða fljótt pirruð 
eða ergileg. Unglingar geti hins vegar dregið sig í hlé tilfinningalega og 
einangrast í sorg sinni.  

Það sem skiptir máli er að sýna börnunum þolinmæði og hjálpa þeim að 
komast yfir sorgina á heilbrigðan hátt og getur skólinn gert mikið gagn á 
þessum erfiðu tímum barnanna. 

5.1 Hvað getur skólinn gert? 

Eins og komið hefur fram áður hafa stundum vaknað spurningar um hvort 
skólinn eigi að skipta sér að því þegar nemendur verða fyrir áföllum og 
einnig hvers vegna skólinn eigi að sjá um þau mál til að sjá til þess að barnið 
fái þá aðstoð sem það þarfnast. 
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Barnalæknirinn David, J. Schonfeld er sérfræðingur í þroska og atferli 
barna og er ráðgjafi í American Academic of Pediatrics þar sem þeirra starf 
er að sjá til þess að líkamlegum, andlegum og félagslegum þörfum barna sé 
sinnt þegar þau verða fyrir áföllum (Edutopia, 2015). Hann skrifaði bókina 
The Grieving Student árið 2010 um hinn syrgjandi nemanda og hvað skólinn 
getur gert til þess að hjálpa honum að takast á við sorgina. 

Skólinn getur verið eins konar griðarstaður fyrir nemandann þar sem 
hann upplifir öryggi og þar sem hann á að geta leitað stuðnings og ráða 
ýmissa mála. Nemandi og kennari eiga einstakt samband sem er ólíkt öllum 
öðrum samböndum nemandans og er ekki óalgengt að hann leiti til kennara 
síns þegar hann hefur spurningar í sambandi við dauðann (Schonfeld, 2010: 
1). Eins eru skólar með fjölda af sérhæfðu starfsfólki eins og 
hjúkrunarfræðinga, námsráðgafa og sálfræðinga sem er þjálfað til að takast 
á við ýmis vandamál og erfiðleika, eins og til að mynda, sorg. Samkvæmt 
Schonfeld er skóli góður vettvangur til að ræða um sorg og áföll við 
nemendur. Nemendur hafi tengsl við skólann, starfsfólkið og þar eyði þeir 
gjarnan löngum tíma dagsins. 

Þegar nemendur verða fyrir alvarlegum missi, leita þeir yfirleitt til 
nánustu ástvina sinna til þess að vinna úr sorginni. En öll fjölskyldan er að 
syrgja og oftar en ekki þarf barnið á meiri hjálp að halda. Til dæmis getur 
það átt erfitt með að segja móður sinni að það sakni föður síns vegna þess 
að það veit að það mun gera hana sorgmædda. Það er því mjög gott að 
barnið geti leitað til kennara síns eða annars starfsfólks skólans sem er ekki í 
eins miklum tengslum við sorgina og fjölskyldan og er því fjarlægara 
sorginni. Það getur auðveldað barninu að ræða um sorgina og missinn án 
þess að þurfa að óttast að það særi einhvern með því að minna á það 
(Schonfeld, 2010: 2).  

Samkvæmt Schonfeld er hlutverk kennara að hjálpa nemendum að skilja 
að dauðinn hefur áhrif á alla nemendur en ekki aðeins þá sem syrgja. 
Kennari getur hjálpað þeim að skilja þetta á ýmsan hátt eins og með 
umræðum eða klípusögum þar sem nemendur fá sögu og þurfa að leysa 
vandamálið. Þá getur kennarinn útilokað allan misskilning sem nemendur 
gætu haft um dauða og sorg og aukið skilning þeirra svo þeir geti jafnvel 
orðið góður stuðningur fyrir samnemendur sína ef þeir verða fyrir missi 
(Schonfeld, 2010: 4). 

Þeir sem eru nánir barninu sem varð fyrir missinum standa gjarnan í 
þeirri meiningu að þeir geti þekkt og skilið hegðun og viðbrögð barnsins við 
missinum vegna þess að þeir þekkja barnið það vel. Samkvæmt Schonfeld 
þá eiga bæði foreldrar og kennarar til að vanmeta viðbrögð barnsins við 
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dauðanum og þörf þess á aðstoð (Schonfeld, 2010: 22). Oft er það vegna 
þess að þeir telja að barnið hafi ekki nægan skilning á dauðanum, það syrgir 
ekki eins og hinir fullorðnu og fer stundum að haga sér kjánalega. Börn 
kunna oft ekki að útskýra tilfinningar sínar og hinir fullorðnu vilja oft trúa 
því að allt sé í lagi hjá þeim. Hins vegar skynja börn oft sársauka hinna 
fullorðnu og reyna þá að fela sinn eigin sársauka. Það er hætta á að barnið 
fari á mis við stuðning vegna þess að hinir fullorðnu vanmátu viðbrögð þess 
við missinum. Það getur verið sérstaklega erfitt fyrir kennara ef þeim er ekki 
tjáð um erfiðleika nemenda sinna og börn geta reynt að fela sérstaklega vel 
fyrir kennurum sínum hvernig þeim líður í raun og veru. Schonfeld segir að 
það geti verið vegna þess að þau gætu haldið að kennarinn sé ekki 
reiðubúinn að ræða við þau um þessi mál, þau séu hrædd um að fara að 
gráta fyrir framan samnemendur sína eða þeim gæti þótt óþægilegt eða 
óviðeigandi að tala um of persónuleg málefni við kennarann sinn.  

Það besta sem kennarinn getur gert fyrir syrgjandi nemanda er að sýna 
að hann sé til staðar ef nemandinn þarf á honum að halda. Schonfeld fjallar 
vel um í bók sinni The Grieving Student (2010) að nemandinn þarf að finnast 
hann mega tala um sorg sína og tilfinningar. Það er gott að kennarinn er 
reiðubúinn að hlusta af einlægni og leyfa barninu að tala (Schonfeld, 2010: 
37). Eins er mikilvægt að kennarinn hafi rætt um þessi málefni fyrir áfallið. 
Góð samskipti eru gríðalega mikilvægur þáttur í þessu ferli að mati 
Schonfeld. Skólinn á að hafa samband mjög fljótlega eftir að hann fréttir að 
áfall hafi orðið í fjölskyldu nemandans. Hvort sem kennari þekkir 
viðkomandi nemanda og fjölskyldu vel eða ekki er mikilvægt að hann hafi 
samband til þess að votta samúð og bjóða fram aðstoð ef fjölskyldan vill 
þiggja hana. Með því er hægt að byggja að góðum samskiptum milli skólans 
og fjölskyldu og auðvelda sorgarferlið (Schonfeld, 2010: 45). 

Eftir að nemandi kemur aftur í skóla er gott að honum sé gert ljóst að 
það sé alltaf einhver reiðubúinn að ræða við hann ef hann þarf á því að 
halda. Nemandi getur fengið að ræða við starfsmann í einrúmi ef hann vill 
og vel er fylgst með námi hans og jafnframt gætt þess að námið verði ekki 
of þrúgandi. Einnig er mikilvægt að allt starfsfólk skólans sé meðvitað um 
hvað nemandinn er að ganga í gegnum til þess að hægt sé að sýna honum 
skilning á meðan hann er að vinna úr áfallinu (Schonfeld, 2010: 50-51). Með 
þessu er hægt að styrkja nemanda í sínu sorgarferli og gætt þess að hann 
viti að hann er ekki einn. 

Norski sálfræðingurinn Atle Dyregrov tekur í sama streng og Schonfeld 
en árið 2005 gerði hann rannsókn þar sem hann ræddi við eftirlifandi 
systkini barna sem höfðu framið sjálfvíg. Þar kom fram að börn sem misst 
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höfðu systkini sín til sjálfsvíga áttu oft afar erfitt þar sem mörg þeirra fundu 
fyrir skömm og ásökuðu sig jafnvel fyrir dauða bróður síns eða systur. Einnig 
kom fram að nokkur þeirra litu svo á að það væru foreldarnir sem erfiðast 
ættu og fundust þau ekki eiga eins mikinn rétt á því að syrgja þar sem þau 
voru bara systkini barnsins sem lést. Í umræðukafla greinarinnar nefndi 
Dyregrov að börnin áttu gjarnan erfitt með að tjá sorg sína og því vildi hann 
að þau fengju frekari aðstoð utan fjölskyldu vegna þess að foreldrar eru 
oftar en ekki að vinna úr sinni eigin sorg. Það gæti því verið gagnlegra fyrir 
alla aðila ef börnin fengju frekari aðstoð (Dyregrov, 2005). 

Hér er hægt að túlka það sem svo að skólinn sé í kjöraðstæðum til þess 
að veita aðstoð. Vissulega eru margir sem leita til sálfræðinga á erfiðum 
tímum en á Íslandi er sálfræðiaðstoð tiltölulega dýr og er því ekki á allra færi 
að nýta sér slíka aðstoð til lengri tíma. Hér á landi er skólaskylda barna til 
sextán ára aldurs og því þurfa börn á grunnskólaaldri sem verða fyrir missi 
að snúa aftur í skólann fyrr eða síðar (Mennta- og menningarmála-
ráðuneytið, 2011: 29). Það er því óumflýjanleg staðreynd að í grunnskólum 
landsins sitja margir syrgjandi nemendur og þess vegna verður 
skólasamfélagið að vera í stakk búið til þess að takast á við slíkar aðstæður. Í 
flestum skólum landsins starfa námsráðgjafar og jafnvel sálfræðingar. Auk 
þeirra starfa kennarar, skólastjórnendur og almennt starfsfólk. Aðstoðin 
sem skólinn getur veitt nemendum sínum getur því verið margþætt, allt frá 
sálfræðiaðstoð til almenns stuðnings sem erfitt er að færa í orð en mætti 
best lýsa sem öxl til þess að gráta á.  

Börn á grunnskólaaldri eyða stórum hluta dagsins innan veggja skólans 
og eins og Schonfeld fjallar um í bókinni The Grieving Student (2010) getur 
skólinn þjónað hlutverki griðarstaðs nemanda ef rétt er staðið að málum. 
Það getur reynst börnum hollt að fara út af heimili sem er umlukið sorg yfir í 
stuðningsríkt umhverfi þar sem allir leggjast á eitt til að veita stuðning. Þótt 
rannsókn Atle Dyregrov hafi einblínt á eftirlifandi systkini barna sem höfðu 
framið sjálfsvíg má vissulega líta til hennar til þess að glöggva sig á sorg og 
sorgarviðbrögðum barna hver svo sem dánarorsökin hafi verið eða hvort 
um er að ræða andlát systkinis, foreldris eða annars. Í rannsókn hans kom 
fram að nokkuð væri um það að börn teldu sig ekki eiga rétt á tilfinningum 
sínum eða ekki eins mikinn rétt og aðrir fjölskyldumeðlimir og leiðir það til 
þess að börn fara að bæla tilfinningar sínar, ef til vill til þess að styggja ekki 
og særa aðra fjölskyldumeðlimi. Þess vegna taldi hann utanaðkomandi 
aðstoð nauðsynlega enda er erfitt fyrir einstakling sem upplifir tilfinningar 
sínar óréttmætar eða lítilvægar í samanburði við aðra að takast á við þær 
með heilbrigðum hætti. Í áðurnefndri bók Schonfeld  kemur  fram að barn 
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sem misst hefur foreldri getur átt erfitt með að leita til eftirlifandi foreldris 
af ótta við að særa viðkomandi.   

Þótt flestir foreldrar setji hag barna sinna ávallt ofar sínum eigin getur 
verið erfitt fyrir syrgjandi manneskju að styðja aðra syrgjandi manneskju og 
þannig getur utanaðkomandi aðstoð reynst öllum aðilum vel.  

5.2 Áfallaáætlanir 

Ýmis konar áföll geta orðið sem hafa áhrif á börn og skólagöngu þeirra. Þau 
geta misst foreldra, vini, kennara, samnemendur, ömmur og afa svo 
eitthvað sé nefnt. Eins og áður hefur komið fram geta börn syrgt með 
ólíkum hætti og spilar þroski þeirra þar stórt hlutverk, ásamt því hversu 
nátengdur hinn látni var barninu. 

Þegar talað er um áfallaáætlun er átt við fyrirfram samda 
viðbragðsáætlun sem hægt er að grípa til í áfallaaðstæðum (Gunnar 
Finnbogason og Hildur Björg Gunnarsdóttir, 2010). Skólinn þarf að vera 
viðbúinn með áfalla- eða neyðaráætlun sem nær til alls skólans. Áætlunin 
þarf að skiptast í marga þætti þar sem hverjum kennara, stjórnanda og 
námsráðgjafa eru markaðar ákveðnar skyldur (Guðrún Friðgeirdóttir, 1999: 
120). Með áætluninni er hægt að hjálpa til við að aðstoða nemendur og 
starfsfólk sem eiga um sárt að binda og eru í tilfinningalegu uppnámi vegna 
dauðsfalls, slyss eða annars sem getur hafa gerst. Er miðað við að draga úr 
spennu og óþægindum í andrúmslofti skólans svo öllum geti liðið betur. 

Slíkar áætlanir verða ekki til á einni nóttu og geta verið misjafnar eftir 
skólum. Æskilegt er að hver og einn skóli byggi upp sína eigin áætlun með 
tilliti til aðstæðna (Gunnar Finnbogason og Hildur Björg Gunnarsdóttir, 
2010). Í hverjum skóla er sett svokölluð undirbúningsnefnd á laggir sem 
vinnur saman að áætluninni. Í þeirri nefnd eru stjórnendur, kennarar, 
námsráðgjafi og jafnvel sálfræðingur.  

Það er ýmislegt sem undirbúningsnefndin þarf að hafa í huga þegar 
áfallaáætlunin er gerð. Verkefni undirbúningsnefndar eru:  

 
x að greina tegundir af dauðsföllum (t.d dauði vegna umferðarslyss, 

sjálfsmorð, andlát nemanda eða kennara) sem gæti borið að, 
x að safna fræðsluefni og hugmyndum um faglega viðurkennd viðbrögð 

við hverri tegund dauðsfalla. 
x frá starfsliði skólans 
x frá öðrum skólum 
x frá sálfræðingum, læknum og öðru fagfólki 
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x að kynna sér fagbækur og tímaristgreinar um efnið, 
x að skoða hvaða viðbrögð eru talin gagnleg og velja það sem myndi 

henta þessum ákveðna skóla, 
x að velja einstaklinga innan skólans (og ef til vill innan sveitarfélagsins) 

sem eru hæfir til að leysa af hendi sérstök verkefni í neyðaráætlun, 
x að gera nákvæma áætlun og leggja hana fyrir skólastjóra. 

(Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999:120-121). 
 
Einnig þarf hópurinn að finna svör við eftirfarandi spurningum : 
 
x Hver verður talsmaður skólans við aðila utan hans ef dauðsfall ber að 

skólanum? 
x Hver fer til nánustu ættingja hins látna og upplýsir þá um dauðsfallið? 
x Hver verður ábyrgur fyrir að safna saman persónulegum hlutum hins 

látna og koma þeim til skila? 
x Hvernig er best að upplýsa nemendur og starfsfólk um það sem gerst 

hefur? 
x Er við hæfi að eitthvað verði sagt eða gert í kennslustofunum 

varðandi dauðsfallið. Hvað ætti e.t.v að gera? 
x Hvaða stefnu á að taka um skólasókn á jarðarfarardeginum? Er 

minningarathöfn í skólanum réttlætanleg? 
x Hver mun sjá um að komið verði til móts við tilfinningalegar þarfir 

nemenda og kennara eftir að dauðsfallið hefur verið tilkynnt? 
x Þurfa þessir einstaklingar viðbótarþjálfun og fræðslu? 
x Hver verður ábyrgur fyrir að þjálfa starfsfólk skólans til að 

framkvæma áætlunina? 
x Hvernig verður áætlunin metin? 

(Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999: 121). 
 
Þetta eru allt spurningar sem mikilvægt er að áfallanefndin hafi svör við 

til þess að áfallaáætlunin sé sem árangursríkust. Samkvæmt Guðrúnu 
Friðgeirsdóttur (1999) er brýnt að útskýra áætlunina fyrir öllu starfsfólki og 
fræða það um gildi hennar fyrir skólann. Áfallaáætlun á ekki að vera 
pappírsgagn sem er stungið ofan í skúffu þar sem það safnar ryki. Ekki er 
óalgengt að einnig séu stofnaðar undirnefndir sem sjá um að þróa ákveðnar 
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hliðar áætlunarinnar eins og þjálfun kennara, að meta samskiptanet 
skólans, undirbúa tilkynningar og velja fagfólk sem getur aðstoðað 
námsráðgjafa og kennara (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999: 121). 

Sigurður Pálsson ræðir einnig um verklag áfallaráðs. Hann segir að það 
sé mjög gott að verja einum starfsdegi til þess að ræða viðbúnað skólans og 
hvetja til umræðu um hann. Þá er mikilvægt að kennurum gefist tækifæri á 
að ræða eigin viðhorf, viðbrögð og tilfinningar gagnvart missi, dauða og sorg 
(Sigurður Pálsson, 1998: 84). Það að hafa áætlanir tilbúnar þegar ýmis 
vandamál koma upp, sparar bæði tíma þegar bregðast þarf fljótt við, og 
stuðlar auk þess að öruggum og fumlausum viðbrögðum við erfiðar 
aðstæður.  

Að lokum, til þess að áfallaáætlunin sé sem árangursríkust, er mikilvægt 
að hafa hana einfalda og sveigjanlega svo hægt sé að laga hana að 
aðstæðum hverju sinni.  

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir um þetta málefni á Íslandi. 
Helst má nefna bók Guðrúnar Friðgeirsdóttur, Námsráðgjöf í skólum, (1999) 
þar sem hún fjallar um stöðu námsráðgjafar í skólum, áætlunargerð, 
framkvæmd og mat. Einnig fjallar hún um þarfir nemandans og hvernig 
námsráðgjöf getur komið á móts við þær, sorg í skólum og samstarf við 
foreldra og kennara.  

Gunnar Finnbogason og Hildur Björg Gunnarsdóttir gerðu rannsókn um 
tilvist áfallaáætlanna í grunnskólum árið 2010. Var tilgangur hennar að afla 
upplýsinga um þá grunnskóla sem hafa samið áfalla- eða viðbragðsáætlanir, 
skoða þær, greina og bera saman. Voru niðurstöðurnar meðal annars þær 
að flestir skólar fjalla ítarlega um fyrstu viðbrögð í áfallaaðstæðum en lítið 
er fjallað um eftirfylgni, s.s þegar lengra er liðið frá áfallinu.  

Aðrar rannsóknir sem voru skoðaðar við gerð þessarar ritgerðar voru 
rannsóknir eftir Atle Dyregrov en hann er norskur sálfræðingur sem hefur 
mikið rannsakað sorg og áföll barna. Einna helst má nefna bók hans, Grief in 
Children, (2008) en einnig hefur hann skrifað margar greinar um rannsóknir 
sem hann hefur framkvæmt. Má nefna sem dæmi rannsóknin hans Siblings 
after suicide (2005). Eins og fram hefur komið áður, er hans mat að 
nauðsynlegt er að börn fái faglega aðstoð til að aðstoða þau við að takast á 
við áföll. Einnig kom fram í bók David Schonfeld, The Grieving Student 
(2010) að kennarar eru í kjöraðstæðum til að aðstoða nemendur að takast á 
við sorg og er gott ef nemendur geta rætt um dauðann í skólanum að hans 
mati.  

Síðar í ritgerðinni verður fjallað ítarlega um rannsókn mína sem var 
framkvæmd í þremur grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Tilgangur 
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rannsóknarinnar var að vita hvernig tekist er á við áföll í skólum og var 
margt sem ég þurfti að hafa í huga þegar spurningarnar til viðmælenda 
minna voru samdar. Sem dæmi má taka hverjir eru í áfallaráði, hvert er 
verklag áfallaráðsins, hvort áfallaáætlun er notuð og hvort gagn sé að henni. 
Einnig vildi ég vita hver er skoðun viðmælenda minna á því hvort skólinn 
eigi að aðstoða nemendur að takast á við áföll eða ekki. 
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6 Aðferðafræði  

Í þessum kafla verður rannsóknaraðferð, sniði og nálguninni sem var notað í 
þessari rannsókn lýst til þess að meta árangur þess. Ég kem inn á 
siðferðilegum atriðum, réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar og 
úrvinnslu gagna.  

Aðferðafræðin sem ég notaði við rannsókn mína var eigindleg 
(qualitative research). Í eigindlegum rannsóknum er oft litið á einstaklinginn 
í sínu venjulega umhverfi og rannsakandinn reynir að hafa sem minnst áhrif 
á umhverfið sem einstaklingurinn er í (Hitchcock og Hughes, 1995: 116). 

6.1 Eigindlegar rannsóknir 

Rannsóknir eru mjög mikilvægar og eru þær ein af stoðum efnahagsstefnu 
margra landa. Á Íslandi njóta rannsóknir umtalsverðs opinbers stuðnings í 
formi fjárveitinga til háskólastofnana, sjóða og verkefna (Eiríkur Smári 
Sigurðsson, 2013: 31). Meðal vel stæðra þjóða er almennt talið að 
rannsóknir séu þjóðhagslega hagkvæmar og eru nú fleiri þjóðir að leggja 
aukna áherslu á rannsóknir í stefnu sinni til að auka lífsgæði og bæta 
samkeppnisshæfni.  

Margar eigindlegar rannsóknir eiga sér djúpar rætur í heimspeki fyrri 
alda og á fyrri hluta 20. aldar fóru þær að þróast út í að vera kallaðar 
tilteknar rannsóknaraðferðir (Sigríður Halldórsdóttir, 2013: 239). Eigindlegar 
rannsóknir eru heildrænar og þar sem áhersla er lögð á að fá heildarmynd 
af tilteknu fyrirbæri og á tengsl innan ákveðins kerfis eða menningar. Einnig 
er lögð áhersla á hið persónulega og það sem er hér og nú, þ.e að skilja 
eitthvað en ekki endilega að spá fyrir. Talið er að í eigindlegum aðferðum sé 
rannsakandinn mælitækið og verður hann að skerpa hæfileikann til að taka 
vel eftir í athugun og í viðtölum. Það er mjög mikilvægt að rannsakandinn sé 
meðvitaður um eigin viðhorf og fyrirframgefnar hugmyndir um fyrirbærið 
sem hann rannsakar svo hans persónulegu skoðanir komi ekki til með að 
hafa áhrif á rannsóknina.  

Það eru nokkur lykilorð sem gott er að skilja þegar lesið er sér til um 
eigindlegar rannsóknir. Það eru vettvangsvinna (e. fieldwork), etnógrafía (e. 
ethnography), þátttökuathuganir (e. participant observation), 
tilviksrannsóknir (e. case study) og lífsfrásögn (e. life history interview) 
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(Hitchcock og Hughes, 1995: 116).  Þessi orð hafa öll verið notuð til að lýsa 
eigindlegum rannsóknum og mun ég lýsa þeim í stuttu máli hér fyrir neðan. 

Vettvangsvinna fer fram á vettvangi þar sem rannsakandi skoðar 
rannsóknarefni sitt í sínu eðlilega umhverfi (Hitchcock og Hughes, 1995: 
123). Allt sem hann sér eða heyrir getur verið notað sem gögn í 
rannsókninni. Etnógrafía er lýsing á framandi menningu og á rætur að rekja 
til félagsmannfræði. Leitast er við að skilja sjónarhorn þeirra sem 
rannsakaðir eru og er etnógrafía oft talin til vettvangs- og 
þátttökurannsókna (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2009a).  

Eins og fram hefur komið ganga eigindlegar rannsóknir út á það að 
fylgjast með einstaklingi í sínu eðlilega umhverfi, í venjulegri rútínu daglegs 
lífs, þar sem rannsakandinn hefur lítil sem engin áhrif. Rannsakandendur 
greina oft gögnin sín á tilfinningum fólks, skoðunum þess og sjónarhorni 
þeirra. Það er vegna þess að þeir líta á félagslega þáttinn í rannsóknum 
sínum. Eigindlegar rannsóknir eru oft mjög opnar og frumlegar (Hitchcock 
og Hughes, 1995: 116).   

6.2 Rannsóknarsnið 

Hér fyrir neðan koma lýsingar á tvenns konar rannsóknarsniði sem falla 
undir rannsóknina sem ég framkvæmdi. Viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð 
var mitt aðal rannsóknarsnið en rannsóknin féll samt undir tilviksrannsóknir 
að einhverju leyti þar sem ég notaði greiningu þeirra til þess að túlka 
niðurstöður mínar. 

Í ljósi tilgangs rannsóknar minnar áleit ég svo að viðtöl yrðu besta leiðin 
fyrir mig til að fá sem bestar niðurstöður úr rannsókninni. Viðtöl eru gjarnan 
opnar samræður sem geta tekið allt aðra stefnu en lagt er upp með í byrjun 
og það var einmitt það sem ég vildi. Ég mætti með nokkrar opnar 
spurningar til þess að hefja viðtalið en svo voru það svör viðmælenda sem 
fengu mig til að spyrja annarra spurninga og jafnvel breyta um stefnu. Að 
mínu mati voru viðmælendur bæði hreinskilnir og einlægir og ekkert 
viðtalanna var alveg eins. 

Ástæða þess að ég ákvað að nota tilviksrannsóknir er að þær eru góð leið 
til þess að skoða lítinn hóp en með tilviksrannsóknum er leitast við að finna 
þemu eða mynstur, til dæmis í viðtölum, sem tengja þau saman. Það voru 
einmitt slík þemu eða mynstur sem ég leitaði eftir í úrvinnslu á viðtölunum 
þremur til þess að auðvelda mér að gera grein fyrir niðurstöðum 
rannsóknarinnar. Nánar verður fjallað um þessar rannsóknaraðferðir í 
næstu köflum. 
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6.2.1 Viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð 

„Viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð í rannsóknum fela í sér að 
rannsóknargagna er aflað með orðaskiptum“ (Helga Jónsdóttir, 2013: 137). 
Þau eru tiltölulega nýleg gagnasöfnunaraðferð en notkun viðtala afmarkast 
ekki einungis við rannsóknir.  

Samtöl eru mikilvægur þáttur daglegs lífs; þau eru ein helsta tjáskiptaleið 
fólks og hafa áhrif á hvernig fólk þróar skilning á sjálfu sér og lífinu. Í 
eigindlegum rannsóknum eru viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð oft opnar 
samræður þar umræðuefnið getur tekið allt aðra stefnu en áætlað var í 
byrjun viðtals. Viðtalið er því félagsleg athöfn þar sem samskipti 
rannsakanda og viðmælenda endurspegla margvíslegt og flókið samspil 
hugsana, hegðunar, skynjana og tilfinninga. Þess vegna þarf aðferðafræðileg 
umfjöllun um rannsóknarviðtöl að snúast um annað og meira en tæknilegar 
leiðbeiningar sem varða hegðun rannsakanda í viðtölum (Helga Jónsdóttir, 
2013: 137-138). 

Viðtöl geta hentað sem gagnasöfnunaraðferð í ólíkum tegundum 
rannsókna, eins og fyrirbærafræðilegum rannsóknum, etnógrafískum 
rannsóknum, könnunum og meðferðarrannsóknum. Þau eru mjög hentug 
sem gagnasöfnunaraðferð þegar fjallað er um reynslu fólks af sjúkdómum, 
meðferð, námi og starfi, auk afmarkaðri fyrirbæra í reynsluheimi fólks eins 
og samskipta, einmanaleika, prófkvíða, þjáningar og þunglyndis.  

Eigindleg viðtöl, sem eru ýmist opin eða hálfopin, hafa þann tilgang að 
lýsa og veita skilning á fyrirbærum í tilveru fólks og lýsa félagslegum ferlum. 
Rannsóknir á reynsluheimi fólks snúast um að reyna að skilja reynslu 
þátttakenda frá þeirra sjónarhóli og laða þannig fram sammannlega reynslu. 
Viðtölin felast í samræðum þar sem umræðuefnið er ákveðið af 
rannsakanda sem leggur sig fram við að mæta viðmælanda á 
jafnréttisgrundvelli. Umræðuefnið er því ákveðið fyrirfram en áherslur í 
samræðunum eru það ekki. Þá er fjallað um atburði, hugrenningar, 
tilfinningar, hegðun, skynjun, vonir, væntingar og annað sem skiptir 
þátttakendur máli (Helga Jónsdóttir, 2013: 143). 

Í eigindlegum viðtölum er leitast við að ná dýpt í umfjöllun um 
viðfangsefnið. Það er skoðað frá ólíkum sjónarhornum til þess að ná fram 
eins mörgum blæbrigðum og mögulegt er en þó ætíð með tilgang 
rannsóknarinnar að leiðarljósi. Glímt er við flókin, fjölbreytileg og stundum 
mótsagnakennd viðfangsefni og eru aðstæður skoðaðar sérstaklega vel. 
Aðstæður og það samhengi sem atburðir og reynsla verða til í hafa 
grundvallandi áhrif á tilurð og þróun margra þeirra viðfangsefna sem fengist 
er við í eigindlegum viðtölum. Þannig eru viðtöl mismunandi frá einum 
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þátttakenda til annars og innihaldið ekki nákvæmlega eins í einni og sömu 
rannsókninni, þó svo að viðfangssefnið sé það sama. Það er vegna þess að 
rannsakandinn, líkt og þátttakendurnir, skapar rannsóknargögnin og eru 
viðmælandi og rannsakandi leiddir áfram af umræðuefninu við að hugsa 
saman og skapa sameiginlegan skilning. Viðtölin geta því orðið mjög 
persónuleg og tengsl geta orðið milli viðmælanda og rannsakanda. Þeir 
þurfa að vera opnir fyrir hver öðrum, virða og viðurkenna sjónarhorn hvers 
annars og leggja sig fram um að skilja það sem sagt er (Helga Jónsdóttir, 
2013: 144). 

Grundvallaratriði við töku eigindlegra viðtala er að þátttakendur geti tjáð 
sig sem frjálsast innan þess ramma sem settur er í rannsókninni. 
Rannsóknarviðtöl eiga fátt skylt með almennu spjalli þar sem þau hafa 
skýran tilgang og þarfnast nákvæms undirbúnings. Viðtalsáætlunin er að 
jafnaði opin og er jafnvel aðeins ein spurning. Vissan ramma þarf að setja en 
hann má þó ekki vera of stífur. Of mikil festa í viðtalsáætlun getur hindrað 
að viðmælandi geti tjáð sig frjálst og getur hindrað samræður (Helga 
Jónsdóttir, 2013: 145).  

Byrjun samskipta viðmælanda og rannsakanda er mjög mikilvæg. 
Hvernig rannsakandi nálgast þátttakendur sína segir mikið til um hver 
útkoman verður. Hvernig haft er samband við þátttakendur, hvernig 
rannsakandi kynnir sig, tilgang og framkvæmd rannsóknarviðfangsefnisins 
ásamt tímasetningu samskipta eru allt saman mikilvæg atriði. Ef 
rannsakandi og þátttakandi þekkjast ekki eru samræður á undan viðtali 
sérstaklega mikilvægar. Það þarf að myndast traust og skapa þarf viss tengsl 
og einlægni þarf að ríkja í samskiptunum (Helga Jónsdóttir, 2013: 145-146). 
Ef það gengur vel þá verður viðtalið mun einlægara, opnara og auðveldara. 

6.2.2 Tilviksrannsóknir 

Í tilviksrannsóknum (e. case study) er leitast við að rannsaka eitt eða nokkur 
tilvik í smáatriðum til þess að fá sem mestan skilning á efninu. Þá er oftast 
lítill hópur, einstaklingur, samtök, samfélag eða þjóð skoðuð á nákvæman 
hátt og reynt að finna lykilatriði eða mynstur sem tengja þau saman 
(Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2009c; Hitchcock og Hughes, 1995: 316-318). 
Leitast er við að viðhalda heildarmynd, einingu og innra samhengi tilviksins 
en þó með sérstakri nálgun, þ.e.a.s með rannsóknarspurningu. 

Gögn úr tilviksrannsóknum eru yfirleitt greind til að setja hlutinn í stærra 
samhengi svo draga megi almennar ályktanir af því. Hvert tilvik tengist 
sögulegu, félagslegu, stjórnmálalegu eða öðru samhengi (Þuríður Jóna 
Jóhannsdóttir 2009c). 
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Þegar kemur að greina gögn úr tilviksrannsóknum er leitast við að finna 
samhengi, mynstur og þemu. Gögnin eru skoðuð í smærri einingum og 
dregnar eru ályktanir.  

Kostir við tilviksrannsóknir eru að það er hægt að gera rannsóknarefnið 
mun meira lifandi en t.d hægt er með tölfræðilegum aðferðum en ókostirnir 
eru þeir að þær geta verið mjög tímafrekar (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir 
2009c). 

6.3 Siðferðileg atriði 

Í bók Marilyn Lichtman (2013) um eigindlegar rannsóknir fjallar um hún 
siðferðileg málefni í tengslum við rannsóknir. Með siðferði er átt við að gera 
það sem er rétt, koma vel fram við fólk og ekki skaða neinn. Með siðferði í 
rannsóknum er átt við þær reglur sem þarf að fara eftir og fer ég yfir þær í 
stuttu máli.  

Fyrsta regla er sú að skaða engan. Samkvæmt Lichtman (2013) þá er 
þetta mikilvægasta siðferðilega framferðin. Ef rannsóknin er að skaða 
einhvern er best að enda hana. Slík tilvik koma helst fram í tengslum við 
rannsóknir á lyfjum eða meðferð (Lichtman, 2013: 51-52). 

Önnur regla er friðhelgi og nafnleynd. Allir þátttakendur í rannsókn eiga 
rétt á að fá að tjá sig undir nafnleynd til þess að vernda friðhelgi einkalífsins. 
Ef rannsakandi vill fá að taka myndir eða gera nöfn þátttakenda opinber 
þarf hann að fá samþykki frá þátttakendum áður (Lichtman, 2013: 52-53). 

Þriðja regla er þagnarskylda. Sem rannsakandendur ber okkur skylda að 
gefa ekki upp neinar upplýsingar um þann sem er verið að rannsaka sem 
gæti komið upp um hver hann er. Þetta á sérstaklega við ef sá sem verið er 
að rannsaka er undir lögaldri. Samkvæmt Lichtman er hægt að gefa upp 
upplýsingar í neyðartilfellum en það er í höndum rannsakandans að meta 
hvort hann veiti upplýsingar um viðmælendur sína eða ekki (Lichtman, 
2013: 53). 

Fjórða regla er upplýst samþykki. Það er skylda rannsakandans að fá 
samþykki frá þátttakendum eða forráðamönnum þeirra og að þeir viti 
nákvæmlega hvað er verið að rannsaka og að þau séu ekki neydd til að taka 
þátt í rannsókninni. 

Fimmta regla snýr að tengslum milli þátttakenda og rannsakenda. 
Þátttakendur eiga að geta borið traust til rannsakandans en rannsakandi má 
ekki misnota traustið né telja þátttakenda trú um að þeir séu vinir 
(Lichtman, 2013: 54).  
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Sjötta regla snýst um mikilvægi þess að rannsakandi virði mörk 
þátttakenda með því að ónáða þá ekki heldur veita þeim næði og tíma fyrir 
og eftir rannsókn. 

Sjöunda regla fjallar um óviðeigandi hegðun. Rannsakandi hefur ákveðið 
vald þar sem hann stjórnar rannsókninni. Þátttakendur þurfa að geta treyst 
honum fyrir því að hann misnoti ekki vald sitt og fari að sýna óviðeigandi 
hegðun, sýni háttsemi og fari ekki að tala um persónuleg eða kynferðisleg 
málefni (Lichtman, 2013: 55).  

Áttunda regla er túlkun gagna. Sem rannsakandi þá verður hann að gæta 
þess að meta gögnin þannig að ekki sé hægt að misskilja þau eða koma með 
rangar niðurstöður.  

Einnig er fjallað um siðferðileg mál í bókinni Educational research (2012) 
eftir John W. Creswell. Þar er fjallað um vandamál á vettvangi í tengslum við 
aðgang, eftirfylgni, viðtöl og gagna. Það geta orðið vandamál að fá aðgang 
að staðnum sem á að rannsaka eða einstaklingum, fá þá til að svara 
spurningum sem er spurt, vangaveltur hvort nótur rannsakandans eru 
traustverðar og hvort þær séu óskýrar. Önnur vandamál geta verið að segja 
sem minnst í viðtalinu, gæta þess að spurningar séu ekki of erfiðar eða 
auðvelt sé að misskilja þær og fleira (Creswell, 2012: 229). Svo í heildina er 
ýmislegt sem rannsakandi þarf að hafa í huga til þess að gæta að í 
siðferðilegum málum í tengslum í við rannsóknina og þátttakendurna. 

6.4 Val á vettvangi og þátttakendur 
Ég hafði hugsað mér að hafa samband við þrjá ólíka skóla á 
höfuðborgarsvæðinu og fá viðtal við einn starfsmann úr hverjum skóla í 
tengslum við áföll og áfallaáætlanir þeirra. 

Ég sendi mörgum grunnskólum tölvupóst þar sem ég spurði hvort ég 
mætti taka viðtal í tengslum við meistararitgerð mína. Ég útskýrði í 
tölvupóstinum hver ég væri í stuttu máli, um hvað verkefnið mitt fjallaði, 
hvenær ég myndi mögulega ljúka við það og spurði hvort einhver hefði 
áhuga á að ræða við mig í tengslum við áföll og áfallaáætlanir. Ég fékk strax 
svör frá tveimur skólum. Þeim leist mjög vel á að fá mig til að taka viðtal. 
Það gekk ekki eins vel að finna þriðja skólann. Ég fékk svör frá nokkrum 
skólum þar sem mér var sagt að þeir ættu erfitt með að finna tíma til að 
taka á móti mér en ef ég myndi ekki finna annan skóla til þess að taka viðtal 
við þá mætti ég hafa samband aftur. Margir skólar svöruðu ekki en ég fékk 
loksins svar í apríl, fljótlega eftir að ég sendi þeim skóla tölvupóst, og var ég 
boðin velkomin til að taka viðtal þar.  

Mér til stuðnings í viðtölunum hafði ég upptökutæki og lítinn 
spurningalista (sjá viðauka), en annars leyfði ég viðtalinu að fara þangað 
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sem það hafði tilhneigingu til, svo lengi sem það tengdist rannsókninni 
minni. 

Ég mun hvorki gefa upp nafn skóla né viðmælenda vegna þagnarskyldu, 
heldur mun ég kalla skólana A, B og C og fá allir viðmælendur mínir 
gervinöfn.  

6.5 Réttmæti og áreiðanleiki 

Í rannsóknum er gert ráð fyrir réttmæti og áreiðanleika.  Réttmæti (e. 
validity) tengist mörgu í rannsóknum eins og verkfærum, tækni, 
upplýsingum og nákvæmum lýsingum á því sem fór fram (Hitchcock og 
Hughes, 1995: 105). Mikilvægt er að bæði gögn og upplýsingar sem 
rannsakandi fær úr rannsókn sinni séu réttar, nákvæmar og ekki falsaðar 
(Creswell, 2012: 259). Rannsakandinn þarf að gæta þess að skrá allt niður 
hjá sér til þess að gæta að því að niðurstöður hans séu réttar og ekki sé 
hægt að draga þær í efa. Talað er um tvenns konar réttmæti. Innra réttmæti 
sem vísar til þess hvort sú mynd sem rannsóknin dregur fram sé 
sambærilegur við veruleikann og ytra réttmæti sem snýst um hvort það 
megi alhæfa um niðurstöðuna (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2009b). 

Áreiðanleiki fjallar um hvort niðurstöðurnar yrðu þær sömu ef 
rannsóknin yrði endurtekin. Það er hins vegar mjög erfitt að geta það í 
eigindlegum rannsóknum þar sem þær fjalla um upplifun þátttakandanna 
og eru líkurnar þær að niðurstöðurnar yrðu aldrei nákvæmlega þær sömu 
(Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2009b). 

6.6 Úrvinnsla gagna 
Þegar ég framkvæmdi rannsóknina notaði ég hljóðupptöku til þess að taka 
upp viðtölin og færði þau inn í tölvu. Í fyrstu lýsti ég viðtalinu vel og skrifaði 
niður allt það sem kom úr hverju og einu viðtali og hvernig skólinn tekst á 
við áföll í nemendahópi sínum. Síðar skoðaði ég þemu og mynstur sem ég sá 
úr öllum viðtölunum og bar saman hvað var líkt með skólunum og hvað var 
ólíkt. Ég gætti þess sérstaklega að mínar skoðanir og ályktanir hefðu engin 
áhrif á niðurstöður mínar heldur einungis það sem kom fram úr viðtölunum 
mínum frá viðmælendum mínum. Ekki var ætlun mín að draga ályktanir um 
sorg og áföll heldur að skoða og lýsa ítarlega nokkrum tilvikum 
. 
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7. Niðurstöður 

Hér á eftir verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Voru 
niðurstöðurnar flokkaðar eftir þemum sem birtust við gagnagreiningu. Þessi 
þemu sem mynduðust úr öllum viðtölunum hjálpuðu mér að gera grein fyrir 
niðurstöðum. Þessi þemu voru: áfallaráð, hlutverk presta, dæmi um áföll, 
hvað hefði betur mátt fara þegar litið er yfir ferlið og að lokum breytilegar 
áfallaáætlanir. Eins og fram hefur komið áður þá fengu allir viðmælendur 
mínir gervinöfn og verða þeir hér eftir kallaðir Unnur, Stefán og Silja. 

7.1 Áfallaráð 

Skólarnir þrír sem viðtölin fóru fram eru fjölmennir grunnskólar á 
höfuðborgarsvæðinu. Nemendafjöldi þeirra er svipaður eða rúmlega 600 
nemendur í hverjum skóla. Starfssvið viðmælenda minna eru ekki þau sömu 
en þau eru: skólastjóri, aðstoðarskólarstjóri og námsráðgjafi. Áttu 
viðmælendurnir allir það sameiginlegt að þeir tilheyrðu áfallaráði í sínum 
skóla sem var með tilbúna áfallaáætlun. Það sem var hins vegar misjafnt hjá 
hverjum og einum skóla var hvenær áfallaráðið var sett saman og 
áfallaáætlunin búin til. 

Skóli A uppfærir áfallaáætlun sína eins og aðrar áætlanir á um það bil 
tveggja ára fresti og var hún uppfærð síðast árið 2015. Er hlutverk 
áfallaráðsins meðal annars forvörn og forvinna og sér ráðið um að móta 
vinnureglur um hvernig bregðast skuli við áföllum sem skólasamfélagið 
ræður ekki við að leysa með hefðbundnum hætti. Eru vinnureglurnar 
endurskoðaðar á fyrsta vinnufundi ráðsins á hverju ári og kynnir áfallaráðið 
áfallaáætlun árlega fyrir öllum starfsmönnum skólans. Einnig safnar 
áfallaráðið bókum, greinum og öðrum gögnum um áföll og sorgarvinnu 
barna sér til stuðnings. Er hægt að finna í áfallaáætlun þeirra leiðbeiningar 
um hvað eigi að gera ef starfsmaður veikist eða lendir í alvarlegu slysi, ef 
það verður andlát nemanda eða starfsmanns á skólatíma, andlát 
aðstandenda nemanda og í lok hvernig koma eigi að útför nemanda eða 
starfsmanns. Einnig er hægt að finna lýsingu á áframhaldandi stuðningi eftir 
áfallið. 

Unnur, viðmælandi minn í skóla A, taldi fyrstu áfallaáætlunin sennilega 
ekki eldri en tíu ára. Hún sagðist muna eftir því hvernig þetta var fyrir tíma 
áfallaráða. Hún minnist eins tilfellis og segir:  
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... maður kenndi tveimur bekkjum sko. Fyrir hádegi og eftir 
hádegi. Og ég var með á báðum stöðum nemendur sem misstu 
foreldri. Og það var ekkert ... maður var bara einn hérna ... en 
þetta sem betur fer hefur þróast. 

  
Unnur segir að þetta hafi einnig lagast heilmikið þegar námsráðgjafar 

komu inn í skólana og þegar hjúkrunarfræðingurinn varð fastráðinn hjá 
þeim alla daga vikunnar. „Áður fyrr var hún bara tvisvar í viku og þetta var 
sveiflukennt. Maður vissi aldrei nákvæmlega hvenær hún væri á staðnum“. 
Einnig eru áfallateymi og nemendaverndarráð komin í skóla A svo þetta eru 
mjög breyttir tímar að hennar mati. 

Starf áfallaráðsins er fyrst og fremst að auðvelda samskipti þegar áfall 
verður í skólanum. Það hittist og ræðir t.d um fyrstu viðbrögð og er valinn 
sá sem á að sjá til þess að viðeigandi aðilar séu látnir vita. Þegar Unnur var 
spurð hvers konar áfallaáætlanir þau eru með, svaraði hún að þau væru 
aðallega um áföll þar sem nemendur missa foreldri, systkini eða annan sem 
er þeim nákominn, áföll þar sem nemendur lenda í slysum, veikindum eða 
láti lífið og ef starfsfólk lendir í áfalli. Þá er svipað ferli sem fer af stað; 
áfallaráðið er kallað saman og næstu skref eru ákveðin. Þá eru aðstæður 
skoðaðar og fundið út hvað best er að gera. 

Áfallaráð er til í skóla B samkvæmt áfallaáætlunum, en er í raun 
nemendaverndarráð. Stefán, viðmælandi minn í skóla B, hafði þetta að 
segja: 

Það er samkvæmt áfallaáætluninni, það er til, já. Það er 
eiginlega nemendaverndarráð eða sömu aðilar. Þetta er 
eiginlega áfallaráð skólans. En það hefur ekkert starfað 
formlega utan nemendaverndarráðsins svokallaða. Þannig 
þegar eitthvað kemur upp á, sem betur fer hefur ekki verið 
neitt stórkostlegt, þá köllum við saman þetta fólk. 

Áfallaáætlun er ekki að finna á heimasíðu skóla B. Þegar ég spurði Stefán 
út í áfallaáætlunina í viðtalinu sagði hann mér að hún væri í vinnslu og gat 
sýnt mér hana á pappírsformi. Samkvæmt henni er hún áætlun sem styður 
starfsmenn skólans í að bregðast við þegar eitthvað kemur upp hjá 
nemendum, eins og dauðsföll í fjölskyldu, dauðsföll innan skólans, bæði á 
meðal nemenda og starfsmanna, alvarleg veikindi og fleira. Starfsfólk 
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skólans þarf annað slagið að rifja upp áfallaáætlun til að vera viðbúin þegar 
eitthvað gerist en skólinn hefur ekki enn þurft að takast á við dauðsföll 
nemenda eða starfsfólks. 

Það sem við höfum einkum þurft að takast á við, þennan tíma 
sem ég er búinn að vera hér ... sem eru bráðum fimmtán ár ... 
þá höfum við fyrst og fremst verið að bregðast við þegar börn 
hafa verið að missa aðstandendur. Annaðhvort foreldra eða 
systkini. Það hafa nú ekki verið systkini, aðallega foreldrar. Það 
hefur mest falist í því ... að ræða við þá hópa sem börnin eru í 
og að fara heim til barnanna og ræða við fjölskylduna og votta 
samúð og reyna að stuðla að því að þau komi sem allra fyrst 
aftur í rútínu og hvernig við tökum þá á móti þeim í skólanum 
aftur... Í fáum orðum þá held ég bara það að við verðum að 
vera tilbúin að aðstoða börnin og starfsfólkið (ef það á við) og 
styðja við þau þegar þau vinna sig úr áföllum.  

Stefán segist þá helst vera að tala um að vera til staðar fyrir börnin eða 
starfsfólkið á meðan þau vinni sig úr áföllunum. 

Þá getur eitt faðmlag gert mikið. Ef þau vilja tala þá erum við 
hér, við erum til staðar og erum reiðubúin að sækja meiri 
þjónustu, eins og sálfræðing, ef þau þurfa á því að halda. 

Þegar ég mætti til að taka viðtal við Silju í skóla C var hún búin að opna 
heimasíðu skólans og var tilbúin að sýna mér áætlanirnar sem var að finna á 
síðunni. Silja var mjög stolt af vel unnum áætlunum, hvort sem það voru 
áfallaáætlanir, eineltisáætlanir, óveðursáætlanir eða einhvers konar aðrar 
áætlanir. Hún sagði mér að áfallaráðið hafi hist í fyrra þar sem þau tóku allar 
áætlanirnar í gegn og uppfærðu. 

Á heimasíðu skólans er hægt að finna skýra áfallaáætlun sem er mjög 
gott að fylgja en það sem skín í gegn er að þrátt fyrir skýrar reglur er hvert 
og eitt tilfelli unnið á einstaklingsmiðaðan hátt og eftir óskum 
fjölskyldunnar.  

 
Áföll sem skólinn er reiðubúinn að bregðast við eru: 
 
x Alvarleg slys á nemendum, aðstandendum eða starfsfólki 
x Alvarleg veikindi hjá nemendum, aðstandendum eða starfsfólki 
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x Langvinnir sjúkdómar hjá nemendum, aðstandendum eða starfsfólki 
x Andlát meðal nemenda, aðstandenda eða starfsfólks 

Eins og fram hefur komið gerir skólinn ekkert án samþykkis frá fjölskyldu 
nemandans. Silja tók skýrt fram að allar aðgerðir væru bornar undir 
foreldra/forráðamenn og þeir hafðir með í ráðum alveg frá upphafi. 

Áfallaáætlunin nær einnig til þeirra nemenda sem eru í sama bekk eða 
árgangi og sá sem orðið hefur fyrir áfalli. Í fyrsta bekk og upp í sjöunda bekk 
eru nemendur í bekkjarkerfum en þegar í unglingadeild er komið eru 
nemendur ekki lengur í sér bekkjum heldur fær hver og einn nemandi eigin 
stundatöflu þar sem er breytilegt hvaða samnemendum hann er með í 
hverjum áfanga fyrir sig.  

Hlutverk áfallaráðs kemur skýrt fram í áfallaáætluninni og þar segir að 
hlutverk áfallaráðsins sé að gera áætlun svo hægt sé að bregðast fumlaust 
og ákveðið við þegar áföll dynja á. Það eru áföll á borð við bráð veikindi, 
alvarleg slys, dauðföll eða annað sem líklegt er til að valda áfallastreitu 
og/eða sorgarviðbrögðum. Lykilatriði eru í hverju tilviki mótuð í skýrri og 
afdráttarlausri áætlun varðandi hlutverk hvers og eins og hvernig skuli 
bregðast við. Mikilvægt sé að huga vandlega að óskum fjölskyldna þeirra 
sem eiga hlut að máli hverju sinni. Við skipulag áfallaáætlun og viðbragða 
þurfi að hafa í huga alla einstaklinga sem koma að starfsemi skólans eins og 
nemendur, aðstandendur, kennara, stjórnendur og annað starfsfólk. 

Ein af spurningunum sem lögð var fyrir viðmælendur úr skólum A, B og C 

var: „Hver eru starfsheiti meðlimanna í áfallaráðinu?“ 

Þegar ég spurði þessarar spurningar bjóst ég við að ég fengi sömu eða 
svipuð svör en það kom mér á óvart að fá ólík svör frá öllum þremur 
skólunum. 

Unnur, viðmælandi minn í skóla A, sagði:  

Já, við erum sem sagt með áfallaráð og þeir sem eiga sæti í því 
eru skólastjóri og aðstoðarskólastjóri en þar sem við erum í 
tveimur húsum, þá er sitthvor aðstoðarskólastjórinn, þannig að 
við sitjum í sitthvoru áfallaráðinu og skólastjórinn fer á milli, og 
við erum með sálfræðinginn, skólahjúkrunarfræðinginn, 
námsráðgjafann og sóknarprestinn. 

Áður fyrr var skólahjúkrunarfræðingurinn aðeins í skólanum tvisvar í viku 
en núna er hann alla daga og finnst nemendum mjög gott að leita til hans. 
Eins var námsráðgjafinn frábær viðbót í skólann, að mati Unnar, og hefur 
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auðveldað allt mjög mikið í sambandi við tengsl á milli heimilis og skóla. 
Skólasálfræðingurinn er ekki alltaf í skólanum, aðeins nokkrum sinnum í 
viku, svo það er ekki leitað eins mikið til hans. Að sjálfsögðu eru bæði 
skólastjóri og aðstoðarskólastjóri alltaf til staðar og einnig er 
sóknarpresturinn ávallt tilbúinn að koma þegar hans er þörf. Einnig eiga 
skólaritarar sæti í áfallaráðinu. 

Eins og komið hefur fram áður eru sömu aðilar í áfallaráðinu í skóla B og 
eru í nemendaverndarráðinu. Í raun er þetta því eitt og sama ráðið þó það 
starfi undir nafni nemendaverndarráðsins. Þeir sem eru í ráðinu eru: 
skólastjóri, aðstoðarskólastjóri, deildarstjóri sérkennslu, hjúkrunarfræðingur 
og sálfræðingur. 

Í skólanum er ekki starfandi skólasálfræðingur. Þess í stað hafa 
skólastjórnendur samband við þjónustumiðstöð hverfisins og þaðan er þeim 
útvegaður sálfræðingur ef þörf er á. Hjúkrunarfræðingurinn er aðeins 
tvisvar í viku í skólanum en það er alltaf einhver sem getur tekið á móti 
nemendum þegar þeir þurfa á að halda. 

Í skóla C eru eftirtaldir aðilar í áfallaráði: Skólastjóri, aðstoðar-
skólastjórar, skrifstofustjóri, námsráðgjafar og skólahjúkrunarfræðingur 
ásamt skólasálfræðingi. Sóknarprestur er áfallaráði innan handar en tilheyrir 
þó ekki áfallaráðinu.  

Samkvæmt Silju eru skólastjóri, aðstoðarskólastjórar og námsráðgjafi 
helstu aðilar í áfallaráðinu og er hlutverk skólastjórans að kalla ráðið saman 
og stýra vinnu og skipulagi.  

Í ráðinu eru skólastjóri, aðstoðarskólastjórar, það eru 
aðstoðarskólastjórar eldra og yngra stigs. Hér í þessum skóla 
eru rúmlega 600 nemendur og það er eiginlega fifty fifty í fyrsti 
til sjöundi bekkur og annarsvegar áttundi til tíundi bekkur. Skóli 
C er safnskóli fyrir þrjá skóla ... þannig að skólastjóri og 
aðstoðarskólastjórar eru yfir sitthvorri deildinni með svipaðan 
fjölda nemenda undir. Skrifstofustjórinn og námsráðgjafi, 
skólahjúkrunarfræðingur og skólasálfræðingur eru í þessu ráði. 
En þeir sem koma oftast nálægt þessu eru skólastjóri, 
aðstoðarskólastjórar og námsráðgjafi. Skrifstofustjórinn er 
þarna inn í því oft er það hún sem fær fyrst tilkynninguna. 

Allir skólar voru með skólastjóra, aðstoðarskólastjóra, hjúkrunarfræðing 
og sálfræðing í áfallaráði sínu. Í skóla A er skólahjúkrunarfræðingurinn við 
vinnu alla daga skólavikunnar, Unnur talaði um að það hefði auðveldað 
skólastarfið mikið eftir að hún fór að vera alla daga vikunnar í stað þess að 
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vera aðeins hálfan dag, tvisvar í viku. Nemendur leiti þá meira til hans ef 
þeir þurfa á að halda heldur en áður því þá þeir voru ekki vissir hvort hann 
væri við og leituðu því annað. Í skóla B er skólahjúkrunarfræðingurinn 
aðeins nokkra daga í viku svo ekki leitað eins mikið til hans og annarra 
starfsmanna en Stefán tók skýrt fram að það væru alltaf einhverjir til staðar 
til að ræða við nemendur ef þess þarf. Það kom hinsvegar ekki upp í viðtali 
mínu við Silju hversu oft skólahjúkrunarfræðingurinn væri við í skóla C, 
aðeins að hún er í áfallaráðinu. 

7.2 Hlutverk presta 

Umræðan um presta var ekki eitthvað sem hafði verið mér efst í huga þegar 
ég tók viðtölin um áföll og áfallaáætlanir og bjóst ég ekki við að prestar 
kæmu nálægt skólastarfinu. Það kom mér því á óvart að þeir bárust í tal í 
öllum þremur viðtölum mínum. 

Þegar ég spurði Unni, í skóla A, hverjir væru meðlimir í áfallaráði skólans, 
sagði hún mér að ásamt því starfsfólki skólans sem ætti sæti í áfallaráði væri 
þar einnig sóknarprestur. Kirkjan er rétt hjá skólanum og því væri bæði stutt 
og auðvelt fyrir prestinn að koma ef þess væri óskað. Ég spurði Unni hvort 
hún liti ekki á það sem vandamál að hafa prest svo tengdan skólastarfi og þá 
svaraði Unnur: 

Það hefur reynst okkur rosalega vel að hafa prestinn hérna í 
næsta húsi. Hann kemur bara hlaupandi ef eitthvað er. En svo 
veit maður ekkert hvað maður má nota þá mikið lengur. En við 
höfum haft góða reynslu af því. Maður finnur að þegar eitthvað 
kemur upp þá finnst þeim þægilegt að hafa hann og fá að tala. 

Þetta er náið samfélag að mati Unnar og þekkja nemendur prestinn vel 
og finnst þeim mjög gott að tala við hann. Skólinn er því þakklátur fyrir að 
hafa prestinn og vonar Unnur að þau geti fengið að leita til hans eins lengi 
og hægt er. Þetta er ekki trúarlegt að mati Unnar heldur er hann aðeins 
nemendum til halds og trausts. 

Prestar koma ekki inn í skólastarfið í skóla B. Stefán rifjaði upp atvik sem 
varð fyrir nokkrum árum þegar nemandi við skólann lést. Þá var 
áfallaáætlun skólans frá árinu 1998 og bar mikinn trúarlegan keim sem 
honum þótti ekki eiga við lengur. Segir Stefán um málið: „Það gengur í 
rauninni ekki upp. Við verðum að virða það að nemendahópurinn og 
foreldrahópurinn er misjafn og við verðum að bregðast við áföllum óháð 
trúarbrögðum“. Því komi prestar ekki lengur inn í skólann til að koma til 
móts við ólíkar trúarskoðanir nemenda og foreldra. Ef óskað er eftir presti 
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er það í gegnum kirkjuna en ekki í skólann. Ef nemandi þarf sáluhjálp í 
skólanum hefur skólinn samband við þjónustumiðstöð hverfisins sem 
útvegar sálfræðing ef þess er óskað. 

En maður veltir því stundum fyrir sér hvort að þeir séu eins 
tilbúnir í þetta eins og kirkjan því að kirkjan fjallar miklu meira 
um svona alvarleg mál eins og dauðann og viðbrögð við slíku. 
En það er bara þannig og við verðum að treysta á það ... En ég 
er á því að prestarnir kunna á þetta, það er að segja 
sáluhjálpina og hafa örugglega fengið meiri þjálfun í henni og 
eru meira í henni dags daglega. En svo ætlast maður til þess að 
t.d þjónustumiðstöðin með sálfræðingana og hef rætt um það 
að þeir eigi náttúrulega að kunna þetta. Þannig að við munum 
leita til þeirra þegar og ef þarf. 

Samkvæmt áfallaáætlun skóla C, sem hefur verið uppfærð á síðustu 
tveimur árum að sögn Silju, er sóknarprestur þeirra áfallaráðinu innan 
handar og er reiðubúinn að ræða við nemendur, ásamt öðru starfsfólki, ef 
þörf er talin á.  

Þó svo að hægt sé að kalla prestinn til hefur það ekki verið gert síðan 
áður en Silja hóf störf við skóla C fyrir tveimur árum síðan. Áður hafði hann 
verið fenginn í skólann í einhverjum tilfellum. Þegar ég spurði hana hvort 
hún vissi til þess að það hafi verið vandamál að hafa kallað til prests í 
skólann sagði hún: 

Ég hef ekki orðið neitt vör við það. Þetta er reyndar bara annar 
veturinn minn hér. Það eru dálítið mörg ár síðan ég lenti í því 
að það voru þrjú börn í ákveðnum skóla sem ég var í. Faðir 
þeirra dó á svolítið voveiflegan hátt. Þá kom presturinn í 
viðkomandi hverfi dálítið mikið þar inn. En það var líka útaf því 
að sá prestur var mjög náinn í samskiptum við fjölskylduna og 
börnin. Presturinn kom og ræddi við árganga þessara barna. En 
þetta er eina skiptið sem ég hef orðið vitni af því að prestur 
kom inn í skólann og það var bara vegna þess að presturinn var 
svo náið þarna inn í. 

7.3 Dæmi um áföll 

Í öllum viðtölunum þremur fékk ég dæmi um áföll sem skólinn hefur þurft 
að takast á við eða sem viðmælendur mínir hafa þurft að takast á við í 
öðrum skólum. Allir skólar voru tilbúnir að takast á við áföll á borð við 
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langvinn veikindi eða dauða foreldra, nemenda eða starfsmanna og slys á 
nemendum og starfsfólki. Algengast var að nemendur misstu foreldra sína 
og hafði enginn skóli þurft að takast á við það að missa nemanda. 

Hins vegar nefndi Unnur að fyrir nokkrum árum lést nemandi úr 
unglingabyggingunni eftir langvinn veikindi. Á þeim tíma var skóli A ekki 
einn skóli heldur tveir, svo þetta var sitthvor skólinn, en samt sem áður voru 
þeir mjög nátengdir. Það var ein sú erfiðasta útför sem Unnur hefur farið í. 
En það hefur ekki gerst síðan að þau hafa misst nemanda. Aðallega er þetta 
að nemendur missa foreldra sína. Sem dæmi tók hún: 

Það var stúlka hérna ... sem missti móður sína. Hún fyrirfór sér, 
móðirin. Þannig þetta var ennþá erfiðara. Þetta gerðist í miðri 
viku og þau komu í skólann daginn eftir. Við fórum inn í 
bekkinn og presturinn kom með okkur. Við skiptum okkur niður 
og bara töluðum við hópinn um dauðsföll og svo svo tókum við 
í þessu tilfelli þá sem voru nánastir þessari stúlku og töluðum 
sérstaklega við þá og buðum þeim að koma hingað inn og tala 
við sálfræðinginn eða námsráðgjafann. Námsráðgjafinn okkar 
er reyndar mjög aktív. Sálfræðingurinn okkar er bara hérna 
einn dag í viku en námsráðgjafinn er alltaf hérna svo það er 
mikið leitað til hennar. 

Annað dæmi tók hún um dreng sem missti föður sinn. 

Þá fórum við heim og hittum hann heima hjá honum. Við 
töluðum við árganginn, alla krakkana. Svo bara hlúa að þeim 
þegar þau koma aftur. Þau hafa alltaf aðgang að 
námsráðgjafanum, hjúkrunarfræðingurinn er líka mjög vinsæl 
og María (gervinafn) deildarstjóri. Það er alltaf einhver sem 
getur tekið á móti þeim og þau vita að þau geta komið. Það er 
hérna kassi með tilbúnum kertum og ýmislegt sem hægt er að 
grípa til. 

Ég spurði Unni hvort það kæmi reglulega fyrir að nemendur verði fyrir 
áföllum og svaraði hún neitandi. 

Alls ekki. Við höfum reyndar... alvarleg veikindi hafa verið hjá 
foreldrum og við höfum svolítið vel tekið utan um þau börn og 
hugsum vel um þau. Við höfum ekki misst starfsmann sem 
hefur verið í starfi. En auðvitað hafa komið upp alvarleg 
veikindi. Þannig þetta er ekki algengt. Við höfum líka dæmi um 
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systkinahóp þar sem amman, sem var mjög náin þeim og 
hugsaði mikið um, dó úr krabbameini... Þá tókum við bara allan 
pakkann á þá krakka. En eins og ég segi, mér finnst við rosalega 
heppin. 

Ég spurði Stefán hvort það væri oft sem nemendur skólans yrðu fyrir 
áföllum og svaraði hann einnig neitandi. Skóli B hefur aldrei orðið fyrir því 
að missa nemanda sem var í skólanum en þau hafa lent í því að fyrrum 
nemandi lést ekki löngu eftir að hann lauk við grunnskólann. Hann átti 
systkini í skólanum svo áfallaáætlunin var sett af stað. Stefán sagði að það 
geti stundum verið erfitt að vinna með foreldrum því þeir eru kannski ekki 
reiðubúnir vinna með skólanum. 

Stundum eru foreldrar ekkert endilega viðbúnir að fá skólann 
nær sér. Það fer dálítið eftir því hvernig staðan er. Varðandi 
barnið sem dó sautján ára í slysi. Barn sem hafði átt mjög erfitt 
en endaði vel hjá okkur. Ég held við hefðum ekki getað gert 
neitt öðruvísi en það var ekki eins náin samvinna milli skólans 
og foreldrana eins og oftast er. Við reynum að passa okkur á að 
ganga ekki of langt. Við erum meira til staðar og bjóðum fram 
hjálpina en stundum er það ekki endilega þegið. 

Þau hafa verið nokkuð heppin í skóla B að mati Stefáns. Þau hafa t.d 
aldrei lent í því að missa starfsmann né barn sem er í skólanum. Algengast 
er að nemendur missi foreldra. En það er mikilvægt að nemendur viti að 
skólinn er til staðar og nemendur geta leitað til hans ef þeir þurfa á því að 
halda. 

Það hafa komið ýmis alvarleg mál upp á borðið hjá Silju í skóla C. Allt frá 
lögreglumálum og að dauðföllum í fjölskyldu nemanda en Silja er ánægð 
með hversu vel skólinn tekur við öllum málum sem hann þarf að takast á 
við. 

Það er alltaf unnið samkvæmt óskum fjölskyldunnar þegar tekist er t.d á 
við dauðsfall. 

Mér dettur t.d þetta í hug að það var drengur í unglingadeild 
sem missti móður sína og það var allt unnið eftir óskum föður 
drengsins og drengsins sjálfan og svo er t.d ein telpa í 
unglingadeild sem er að missa bróður sinn og það er allt saman 
unnið í tengslum við fjölskylduna og þá óskar telpan t.d að við 
vitum að þessu en vill engin sérstök viðbrögð skólans, allt þarf 
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að koma af frumkvæði þeirra ... Ég var t.d að lesa dagbókina 
hennar og sá að kennari var að gera athugasemd við hegðun 
hennar. Ekki óæskileg hegðun en ekki til fyrirmyndar og þá sé 
ég að þessi athugasemd er eftir að ég setti inn athugasemdina 
svo kennarar sæju hvað hún er að ganga í gegnum ... það er 
fínt að skrá þetta og það mátti búast við því að þessi stúlka 
myndi sýna svona hegðun frekar en að fara að brotna. Það er 
svo algeng tilfinning ... að þau viti ekki af hverju þau eru reið. 

Í skóla C hafa þau haft þá hefð að vinna með nemendum ýmis verkefni í 
tengslum við sorg þegar nemandi hefur orðið fyrir missi. Silja nefndi t.d að 
drengurinn sem missti móður sína hafi fengið gjöf frá nemendum sem þau 
höfðu búið til í skólanum. Þá skrifuðu allir nokkrar línur eða setningu til 
hans. Sumir skrifuðu ljóð og svo var þetta tekið saman, plastað inn og búin 
til bók. Svo var honum gefin þessi bók til þess að láta hann vita að þau væru 
að hugsa til hans.  

Silja segir mikilvægast að allt sé gert í samráði við fjölskylduna. Þegar að 
Silju er tilkynnt um alvarleg veikindi innan fjölskyldu nemanda eða um 
dauðsfall spyr hún hvort fjölskyldan samþykki að skólinn geri eitthvað 
sérstakt í ljósi áfallsins og fær þá samþykki eða ekki. Stundum hafi 
fjölskyldur ákveðnar óskir varðandi það sem þau vilja að skólinn geri og þá 
tekur skólinn tillit til þess. 

7.4 Hvað hefði getað farið betur? 

Ein af spurningunum sem ég lagði fyrir alla viðmælendur mína var að þegar 
þau litu til baka, hvort þeim fyndist að eitthvað hefði getað farið betur 
þegar skólinn tókst á við áföll. 

Unnur svaraði: 

Já, maður hugsar alltaf eftir á og eins ég segi, alltaf eftir hvert 
áfall þá setjumst við niður og förum í gegnum þessa áætlun 
okkar og eiginlega það sem við höfum komist að er að við 
getum ekki notað þetta alltaf. Við verðum alltaf að hugsa: Hver 
er þetta, hverjar eru aðstæðurnar og meta það og ég held að 
við séum alveg að gera það en auðvitað finnst manni maður 
alltaf geta gert betur. En ég held allavega í þessum áföllum sem 
við höfum orðið fyrir þá hafi þetta gengið ótrúlega vel. Ég hef 
allavega ekki heyrt annað. 
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Unnur segir mikilvægt að vera ekki hrædd við að hafa samband strax við 
fjölskylduna sem varð fyrir áfallinu. 

Fólk vill fá mann, fólk vill tala við mann. En maður heldur alltaf: 
Æi, maður er nú ekki að fara að trufla. En við höfum alveg tekið 
þá stefnu að hafa strax samband. Náttúrulega ryðjumst við ekki 
strax inn en sem sagt: Hvenær megum við koma? Og bjóða 
fólki upp á að velja það. 

Stefán, viðmælandi minn í skóla B, þurfti að fá smá umhugsunarfrest 
þegar ég spurði hann hvort eitthvað hefði getað farið betur. Hann sagði: 

Ég held að þetta hafi bara gengið alveg þokkalega. Stundum 
eru foreldrar ekki endilega tilbúnir að fá skólann nær sér. Fer 
dálítið eftir því hvernig staðan er. Eins og með barn sem var hjá 
okkur sem lést þegar það var sautján ára. Þetta var barn sem 
hafði átt mjög erfitt en endaði mjög vel hjá okkur í skólanum. 
Ég held að við hefðum ekki getað gert margt öðruvísi en það 
var ekki eins náin samvinna á milli skólans og foreldrana eins 
og oftast er. Við pössum okkur að ganga ekki of langt, við erum 
til staðar og bjóðum fram hjálpina en það er ekki endilega 
þegið. En þetta snerist um systkini, sem var enn í skólanum hjá 
okkur, sem átti þetta eldra systkini. 

Stefán segir að þau í skólanum hafi líka verið mjög heppin og hafa til 
dæmis aldrei lent í því að missa nemanda sem er í skólanum eða úr 
starfsmannahópnum. Hann bendir á að starfsmannahópurinn eigi auðvitað 
sínar fjölskyldur og geti orðið fyrir missi eins og hver annar og þegar slíkt 
hefur komið upp á hefur einhver fulltrúi skólans farið í heimsóknir til þeirra 
sem eiga um sárt að binda. Í stuttu máli telur Stefán mikilvægast að skólinn 
sé reiðubúinn til að aðstoða nemendur og starfsfólkið og styðja við þau 
þegar eitthvað kemur upp á. 

Stefán lagði mikla áherslu á að mikilvægt sé að hafa foreldra í öllum 
málum sem viðkemur nemandanum. Foreldrastarfið er mjög virkt í skóla B 
og það sé mikilvægt að spyrja foreldra fyrst hvort þau séu sátt við áætlanir 
skólans. 

Silja, viðmælandi minn í skóla C, lagði einnig mikla áherslu á að hafa 
foreldrana í ráðum varðandi hvað skólinn geri til að sýna nemandanum og 
fjölskyldunni stuðning. 
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Við förum vel eftir þessu. Fylgjum þessu mjög skýrt en í hvert 
og eitt skipti er þetta unnið með viðkomandi einstaklingi sem 
er að lenda í þessu. Vilt þú hafa þetta svona og svona? Við 
verðum að hafa fjölskylduna með í aðgerðum skólans. Þau 
verða að samþykkja. 

Hún taldi það væri ekki neitt sérstakt sem þau hefðu getað gert betur og 
sé skólastjórinn það vel hæfur og starfsfólkið vinnur mjög vel saman. 

Nú er ég búin að vera um það bil í þrjátíu ár í grunnskóla, sem 
kennari, sem aðstoðarskólastjóri og sem náms- og 
starfsráðgjafi ... Ég er búin að vera í þónokkrum skólum á 
þessari löngu starfsævi og hér hafa komið upp mjög alvarleg 
mál eins og ásakanir um kynferðislega áreitni, lögreglumál, 
þjófnaðir, dauðsföll, sjúkdómar og mér hefur alltaf fundist allt 
fara í gang vegna þess að hér er svo rosalega reyndur 
skólastjóri þá fer allt í rosa flottan farveg. 

Eitt sinn kom mjög viðkvæmt mál á borðið hjá þeim sem Silja sem tók á 
móti.  

Þetta var rosalega erfitt að fá svona á sig, sérstaklega ef maður 
hefði verið með stjórnanda sem vissi ekki hvað hann ætti að 
gera en þarna vissi hann nákvæmlega hvað átti að gera, allir 
unnu vel saman og allt sett í þann farveg sem búið var að 
ákveða ... Ég verð bara að segja að við erum með ofboðslega 
flottan skólastjóra sem stýrir þessum skóla af myndarbrag. 

7.5 Breytilegar áfallaáætlanir 

Síðasta þemað sem ég sá úr viðtölunum mínum var skoðun viðmælenda 
minna á breytilegum áfallaáætlunum. 

Unnur, viðmælandi minn úr skóla A, talaði um að áfallaáætlun þeirra 
væri mjög skýr en samt sem áður er mikilvægt að skoða aðstæður og 
einstakling því þótt eitthvað líti vel á blaði er ekki víst að það sé best fyrir 
alla. 

Maður spilar þetta svolítið eyranu þótt maður sé með þessa 
áætlun þá er ekki alltaf hægt að segja: Já, við erum með þetta 
hérna. Það sem hefur skipt miklu máli er, ef þetta er 
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starfsmaður, að koma upplýsingum til allra og það er lítið mál á 
tækniöldinni. Þá er bara sendur póstur. Þá vita allir að því. 

Áfallaráðið er mjög virkt og hittist reglulega, sérstaklega eftir að áfall 
hefur orðið. Eftir á hittist ráðið og skoðar hvað var gert og hvort skólinn 
hefði átt að gera eitthvað annað.  

Eftir hvert áfall þá höfum við sest niður og farið í gegnum þessa 
áætlun okkar og það sem við höfum komist að er að við getum 
ekki notað þetta alltaf. Ekki alveg. Við verðum alltaf að hugsa: 
Hver er þetta, hverjar eru aðstæðurnar og meta það og ég held 
að við séum að gera það en auðvitað heldur maður alltaf að 
maður geti gert betur... en þetta er eitthvað sem við þurfum 
alltaf að vera að skoða. Þetta plagg þarf að vera svolítið lifandi 
alveg eins og eineltisáætlunin. Fólk segir: Eruð þið ekki með 
eineltisáætlun? Jú, jú en hún bara gildir ekki alltaf. Það er bara 
þannig. Aðstæður eru svo ofboðslega ólíkar. 

Unnur segir skólastjórann duglegan að uppfæra öll gögn. Hún segir: 

Skólastjórinn hérna hefur verið mjög dugleg að skipa okkur í 
hópa og segja: „Allt í lagi, nú tökum við þessa áætlun og 
skoðum hana, hvað hefur gerst og hverju getum við breytt?“ 
Við höfum reynt að gera þetta á tveggja til þriggja ára fresti að 
uppfæra og aðlaga. 

Stefán, viðmælandi minn úr skóla B, segir mikilvægt að vera með vel 
uppfærðar áfallaáætlanir og að það sé eitthvað sem þurfi að skoða á 
nokkurra ára fresti.  

Það er í ferli í sjálfu sér. Það er ekki verið að vinna í því núna en 
já, það þarf að uppfæra þetta. Þessi áætlun hér var búin til árið 
1998 – 1999 þegar það varð áfall hér í skólanum, þegar að 
nemandi lést. Hún ber heilmikið trúarlegt í henni sem passar 
ekkert inn í áfallaáætlanir í dag. Það gengur ekkert upp. Við 
verðum að virða það að nemendahópurinn er misjafn og við 
verðum að bregðast við áföllum óháð trúarbrögðum... Við 
ætlum að fara að endurskoða þetta. Ferlarnir eru nokkuð 
skýrir. Þetta er bara unnið í þeim anda á þeim tíma. Það eru 
sálmar og bænir í henni og eins og ég segi, það er ekkert í okkar 
verkahring. 
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Silja, viðmælandi minn í skóla C, lagði mikla áherslu á að það sé vel farið 

eftir áfallaáætluninni. Eins og kom fram áðan er mikilvægt að fjölskyldan 
samþykki það sem skólinn vill gera og það sé gert allt sem er best fyrir 
einstaklinginn en áfallaáætluninni er samt sem áður fylgt mjög skýrt.  

Þessi skóli er með mjög skýra áætlun. Sérð það á síðunni, 
áfallaáætlun, eineltisáætlun, óveðursáætlun, inniáætlun. Þetta 
er allt saman mjög skýrt. Ef ég myndi prenta þetta út þá væru 
þetta 2-3 A4 síður. Í fyrra fóru margar vikur hjá 
skólastjórnendum í að uppfæra áætlanirnar. Ég geri ekki ráð 
fyrir að þetta verði gert aftur í vor. En það var verið að uppfæra 
t.d ártöl og var þetta algjörlega tekið í nefið. Deildarstjórar, 
skólastjórnendur og námsráðgjafar tóku þátt í þessu. Við 
námsráðgjafarnir tókum t.d eineltisáætlunina og 
áfallaáætlunina og komum líka að vímuvarnaráætluninni. Allt 
sem tengist okkar sérsviði.  
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8.  Umræður 

Eins og áður hefur komið fram þá var ætlun mín að lýsa nokkrum tilvikum, 
þ.e.a.s. rannsóknin sem framkvæmd var en ekki að draga ályktanir um sorg 
og áföll. Rannsóknarspurningu svarað hér fyrir neðan með tilliti til 
niðurstaða rannsóknarinnar og fræðanna. Leitast verður við að túlka gögnin 
til að setja í stærra samhengi og eins koma vangaveltur frá 
rannsakandanum.  

8.1 Áfallaráð og áfallaáætlanir 

Eins og áður hefur komið fram er áfallaráð í öllum skólum sem voru í 
rannsókninni. Í skóla B er áfallaráðið kallað nemendaverndarráð en þjónar 
það sama tilgangi og önnur áfallaráð. 

Hlutverk áfallaráðsins í öllum skólunum er að bregðast fumlaust og 
ákveðið við þegar áföll verða, ásamt því að vinna í forvörnum. Allir 
viðmælendur tóku skýrt fram að nauðsynlegt væri að hafa foreldra með í 
ákvörðunum þegar kemur að barni þeirra og mikilvægt að hafa í huga að 
fara að óskum fjölskyldna. 

Eins og áður hefur komið fram fjallar Guðrún Friðgeirsdóttir um í bók 
sinni, Námsráðgjöf í skólum (1999), að rannsóknir sem gerðar voru í 
Bandaríkjunum í lok síðustu aldar sýndu að sumum skólastjórnendum og 
kennurum þættu óviðeigandi að ræða um dauðann við nemendur sína og 
ætti það ekki að vera í þeirra verkahring. Dauði væri einkamál og ætti ekki 
heima innan veggja skólans. Fram kom að aðeins fáir skólar byðu upp 
fræðslu um dauða, sorg og sorgarviðbrögð á þeim tíma sem bókin var 
skrifuð og óttaðist hún að með því að forðast að tala um dauðann myndi 
skapast meiri ótti og dulúð í kringum hann.  

Hægt er að segja að í dag séu breyttir tímar og má túlka það sem svo að 
dauðinn er ekki lengur einkamál. Viðmælendur rannsóknar þessarar voru 
sammála um að þeim bæri skylda að vera ætíð til staðar fyrir nemandann 
og mikilvægt væri að hjálpa honum að vinna úr sorginni.  

Að mati viðmælenda minna er nauðsynlegt að uppfæra áfallaáætlanir 
reglulega. Þær þurfa að vera vel unnar og auðvelt verður að vera að aðlaga 
þær aðstæðum nemenda. 

Eins og áður hefur verið nefnt fjalla Gunnar Finnbogason og Hildur Björg 
Gunnarsdóttir um í grein sinni Tilvist og uppbygging áfallaáætlana í 
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grunnskóla (2010) að mikilvægt sé að gefinn er góður tími til að móta 
áfallaáætlanir og að góðar áfallaáætlanir verða ekki til á einni nóttu. Eins 
fjallar Sigurður Pálsson um árangursríkar áfallaáætlanir í bók sinni Börn og 
sorg (1998). Þar kemur fram að til þess að áfallaáætlun sé hvað 
árangursríkust sé mikilvægt að hafa hana einfalda og sveigjanlega svo hægt 
sé að aðlaga hana að aðstæðum hverju sinni. Einnig er gott að hafa 
áætlunina þannig uppbyggða að hægt sé að takast á við ýmis vandamál sem 
geta komið upp, því það sparar tíma og stuðlar að öruggum og fumlausum 
viðbrögðum við erfiðar aðstæður. Eins kemur fram að gott sé að verja 
einum starfsdegi til þess að ræða viðbúnað skólans og hvetja til umræðu. Þá 
er gott að starfsmönnum gefist tækifæri til að ræða eigin tilfinningar, 
viðhorf og viðbrögð gagnvart missi, sorg og dauða. 

Fram kom í niðurstöðum rannsóknarinnar að mikilvægt er að við gerð 
áfallaáætlunar sé hugað að hverjum einstaklingi sem getur tengst áfallinu 
eða úrvinnslu á því á beinan eða óbeinan hátt, hvort sem það eru 
nemendur, starfsfólk, stjórnendur eða aðstandendur. Hægt er að túlka það 
sem svo að áfallaáætlun skóla A og skóla C séu frekar nákvæmt byggðar. 

Starfssvið meðlima áfallaráða skólanna þriggja var nokkuð vítt að mati 
rannsakanda Þau voru ekki eins í öllum skólum, en þó höfðu þau það 
sameiginlegt að hafa stjórnendur skólans í ráðinu. Önnur starfssvið voru 
meðal annars hjúkrunarfræðingur, sálfræðingur, námsráðgjafi, deildarstjóri 
sérkennslu, skólaritari og jafnvel prestur. 

8.2 Utanaðkomandi aðstoð  

Eins og áður hefur komið fram var umræða um presta ekki það sem efst var 
á baugi þegar rannsóknin var framkvæmd. Hins vegar var mjög áhugavert 
hvað prestar urðu stórt þema í viðtölunum.  

Sóknarprestur var hluti af áfallaráði skóla A og var þeirra mat að kostur 
sé að hafa prest í áfallaráði skólans. Kirkjan sé rétt hjá skólanum og allir 
þekki til hans. Hann sé alltaf reiðubúinn til að ræða við þá sem á þurfa að 
halda og að nemendur hafi nýtt sér það og hefur ekki verið vandamál að fá 
prest inn í skólann.  

Hins vegar er líka til sú skoðun að þeir eigi ekki heima inni í skólum, þó 
að þeir geti hjálpað mörgum. Mikilvægt þykir að halda trúarlegu starfi utan 
við skólann, þar sem ekki deili allir nemendur sömu trú. Mikilvægt er að 
koma til móts við alla.  

Schonfeld og Dyregrov ræða um mikilvægi þess að börn fái 
utanaðkomandi aðstoð til að takast á við sorg sína í bókinni The Grieving 
Student (2010) og í rannsókninni Siblings after suicide (2005). Schonfeld 
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segir að oft kunni börn ekki að tjá tilfinningar sínar og að hinir fullorðnu vilji 
gjarnan trúa að allt sé í lagi hjá barninu. Þannig geta hinir fullorðnu 
vanmetið sorg þess. Eins getur það gerst að barnið skynji sársauka hinna 
fullorðnu og feli þá sína eigin sorg til þess að hlífa þeim. Þá er hætta á að 
það fari á mis við þann stuðning sem það þarf á að halda. 

Þess vegna má segja að mikilvægt sé að barnið fái utanaðkomandi 
aðstoð. Það þarf oft stuðning til að geta komist heilt í gegnum sorgina. 
Niðurstöður rannsóknar Dyregrov (2005) sýndu að systkinum barna sem 
framið höfðu sjálfsvíg fannst þau oft ekki eiga rétt á því að syrgja. Þeim 
fannst gjarnan að foreldrar þeirra væru þeir sem ættu rétt á að syrgja en 
þau hafi aðeins verið systkini þess sem lést. Ekki er verið að segja að 
foreldrar barnanna hafi ekki leyft þeim að syrgja heldur er hægt að líta á 
það sem svo að sorg foreldranna var það yfirgnæfandi að þau áttu erfitt 
með að sjá hversu mikil sorg eftirlifandi barna þeirra voru. Vildi Dyregrov 
meina að utanaðkomandi aðstoð væri því nauðsynleg. 

Á þessu er einnig tekið í The Grieving Student (2010). Kennarar syrgjandi 
nemenda geta verið blindir á dýpt sorgar þeirra. Einnig geta þeir átt það til 
að vanmeta viðbrögð þeirra og jafnvel talið þá óþekka.  

Þó að túlkun mín á rannsókninni sé að starfsfólk skóla sé meira vakandi 
yfir viðbrögðum nemandans en áður, tel ég einnig mjög gott að nemandinn 
fái sáluhjálp, ekki einungis frá skóla, heldur líka frá fagmönnum. Í mörgum 
skólum á landinu er annað hvort starfandi sálfræðingur eða gott aðgengi að 
sálfræðingi, sem ég tel mjög jákvætt. Í viðtölunum var því velt upp hvort 
sálfræðingar væru færari en prestar í að veita sáluhjálp þar sem kirkjan 
fjallar mikið um dauðann og get ég ekki annað en spurt sjálfa mig að því 
sama. Ekki má gleyma að Ísland er fjölmenningasamfélag og er mikilvægt að 
koma til móts við ólíkar þarfir nemenda og foreldra þeirra. Er þetta því 
matsatriði skólanna, en má þó spyrja sig, að ef allir aðilar eru samþykkir því 
að prestar veiti sáluhjálp í tilteknum skóla, hvort það sé ekki ásættanlegt, 
svo lengi sem hagsmunir barnsins eru öllum efst í huga? 

8.3 Sorg og áföll 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að ekki er algengt að nemendur láti 
lífið. Algengara er að nemendur missi foreldra sína, systkini og ömmur og 
afa. 

Á ári hverju deyja að meðaltali fimmtán börn. Hlutfallslega eru það því 
margir nemendur sem missa bekkjarsystkini sín. Ekki hefur verið rannsakað 
hversu margir nemendur missa foreldra sína á ári, en má giska að þeir séu 
þó nokkuð margir.  
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Eins og áður hefur komið fram geta áföll verið mismunandi. Í sumum 
tilfellum veikist einstaklingur og getur liðið langur tími þar til hann lætur 
lífið. Í öðrum tilfellum getur það gerst snögglega, hvort sem það er í slysi, 
veikindum eða öðru. En eitt er víst er að það er alltaf áfall þegar ástvinur 
kveður þennan heim og þurfa flest allir að ganga í gegnum það sorgarferli. 

Þroski barna skiptir miklu máli þegar kemur að sorg og áföllum og getur 
hann sýnt ákveðna mynd í hegðun þeirra. Í bók Atle Dyregrov, Grief in 
Children (2008) fjallar hann um missi barna. Segir hann að foreldramissir 
geti verið átakanlegastur fyrir börn þar sem ekki er nóg með að þau missi 
þann sem gefur þeim ástúð og umhyggju heldur getur allt líf þeirra farið í 
óvissu. Áður var rætt um geðhlífar, eins og afneitun þar sem einstaklingur 
afneitar því sem gerst hefur og einangrun tilfinninga þar sem einstaklingur 
felur gjarnan tilfinningar sínar svo eitthvað sé nefnt. Þessar geðhlífar getur 
einstaklingur notað þegar hann verður fyrir áfalli, en segir Dyregrov að ekki 
sé óalgengt að barnið fari í afneitun þegar það missir foreldri. Getur barn á 
skólaaldri búið til sinn eigin veruleikaheim þar sem áfallið gerðist ekki og 
heldur þannig raunveruleikanum frá sér. Ef geðhlífin varir of lengi getur 
barnið farið að sýna ummerki þunglyndis og kvíða og er meiri hætta á því ef 
andlát foreldris ber skjótt að.  

Unglingar eiga það til að kenna sjálfum sér um dauða ástvinar og geta 
einnig farið að sýna áhættuhegðun. Nemendur á öllum aldri geta glímt við 
námsörðugleika eftir andlát ástvinar og einnig hegðunarvandamál. Túlka má 
það sem svo að það sé nauðsynlegt að nemendur fái hjálp sem fyrst þegar 
andlát ástvinar ber að garði.  

Í skólunum þremur sem heimsóttir voru kom það fram að áfallaáætlun 
fari í gang um leið og áfall dynur á. Fram kom í viðtölunum að best sé að 
ræða við fjölskyldu nemandans sem fyrst og spyrja hvort fjölskyldan hafi 
sérstakar óskir um hvernig brugðist sé við.  

Einnig kom fram að gott er að nemandi komist sem fyrst í venjulega 
rútínu og mæti þar með fljótt aftur til skóla. Skólinn skuli koma til móts við 
þarfir nemandans. Ef hann treystir sér t.d. aðeins til að mæta hálfan dag, 
væri hægt að semja um það.  

Niðurstöður rannsókna sem stuðst var við við gerð þessarar rannsóknar, 
hafa sýnt að ekki er til ein rétt leið þegar kemur að því að takast á við áföll. Í 
viðtölunum sem tekin voru var því velt upp hvort hægt hefði verið að 
standa öðruvísi að hlutunum í tilvikum sem nemandi hefur orðið fyrir áfalli. 
Allir voru þó sammála um að í hvert sinn hefði hver og einn gert sitt besta, 
bæði til að aðstoða nemendur og fjölskyldur þeirra. Eitt af því sem þótti 
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mikilvægast, var að hafa samband við fjölskylduna sem fyrst og hafa hana 
með í ráðum, en nauðsynlegt er að fjölskylda og skóli vinni vel saman. 

Einnig kom fram að mikilvægt sé að hafa breytilegar áfallaáætlanir og að 
hægt sé að aðlaga þær að þörfum nemanda. Var það mat sumra að 
nauðsynlegt væri að hafa það mögulegt að spila eftir eyranu. Nemendur eru 
ólíkir og þarf maður fyrst og fremst að líta til aðstæðna. Var það hins vegar 
mat annarra að mikilvægara væri að fara nákvæmlega eftir áfallaáætluninni. 
Ekki voru því allir sammála. 

Þegar litið er til rannsókna sem stuðst hefur verið við í rannsókn þessari, 
auk svara viðmælanda er hægt að draga eftirtaldar ályktanir. Mikilvægt er 
fyrir nemanda sem orðið hefur fyrir áfalli að komast í venjulega rútínu sem 
allra fyrst. Gott er fyrir hann að fá utanaðkomandi aðstoð til að takast á við 
sorgina. Nemandinn getur glímt við ýmis konar eftirköst af áfallinu, eins og 
reiði, depurð og sjálfsásakanir, sem geta leitt til þunglyndis og kvíða. Tel ég 
að skólinn sé vel í stakk búinn að vinna með nemandanum úr sorginni. Hann 
getur þó þurft á meiri aðstoð að halda og er þá t.d. hægt að líta til 
þjónustumiðstöðvarinnar, en eins og fram kom í niðurstöðum 
rannsóknarinnar er stundum leitað þangað ef nemandi þarf á sálfræðing að 
halda. 

Mikilvægt er að þeir sem fullorðnir eru, hvort sem það er starfsfólk skóla 
eða fjölskylda barnsins, geri sér grein fyrir þroska þess þegar kemur að því 
að hjálpa því að takast á við áfall sem það hefur orðið fyrir. Heilinn spilar 
mikið hlutverk þegar kemur að því að takast á við tilfinningar og eins og 
hefur komið fram áður þá skiptir aldur barna miklu máli þegar kemur að 
tilfinningalegum og andlegum þroska þeirra. Samt sem áður má telja það 
mikilvægt að börnum sé ávallt sagt sannleikann þótt að sé verið að hlífa 
þeim. Eins er mikilvægt að spurningum þeirra sé svarað og þeim sé leyft að 
sýna tilfinningar. Eins og áður hefur komið fram þá er gott að sýna börnum 
að það er allt í lagi að gráta og vera sorgmæddur og jafnvel er gott að gráta 
með þeim. 

Meginniðurstaða mín er sú að áfallaáætlanir spila stórt hlutverk í að 
hjálpa nemendum að takast á við sorg. Með góðum og skýrum 
áfallaáætlunum er hægt að undirbúa alla fyrir flest þau áföll sem nemendur 
og starfsfólk geta orðið fyrir. Ekki er hægt að koma í veg fyrir börn verði fyrir 
áföllum en skólinn er í góðri stöðu til þess að vera griðarstaður nemandans 
og að þar geti hann fengið þá hjálp til að koma heill einstaklingur út í lífið. 
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9. Lokaorð 

Þegar ég byrjaði að vinna þessa ritgerð hafði ég fyrirfram ákveðnar 
hugmyndir um áföll, áfallaáætlanir og niðurstöður sem ég fengi úr 
rannsókninni. Ég hafði hlustað á nokkra fyrirlestra um áföll í nemenda-
hópnum, svo ég hafði einhverja þekkingu á efninu. Ég komst þó fljótt að því 
að það var alls ekki nóg og tók mér góðan tíma að lesa í gegnum efnið og 
skoða ýmsar heimildir.  

Það sem mér þótti áhugavert, var þversögnin sem kom í huga mér; 
málefnið er í raun einfalt, en samt sem áður mjög flókið. Ef við hugsum 
þetta rökrétt; við fæðumst, við lifum og við deyjum - þá ætti lífið ekki að 
vera neitt mjög flókið. En tilfinningar okkar eru ekki alltaf rökréttar og að 
missa ástvini okkar, hvort sem það sé af eðlilegum orsökum, langtíma 
veikindum eða snögglega, er alltaf mjög erfitt. Fyrir börn sem eru að stíga 
fyrstu skrefin í lífinu, eru að þroskast og læra, getur þetta tekið gríðalega á 
bæði andlega og líkamlega. Það er eitthvað sem við verðum að skilja. Ég hef 
sjálf lent í því að ástvinir mínir veiktust og jafnvel létust úr þessum 
veikindum sínum og ég veit að það getur verið mjög erfitt að halda áfram 
með lífið þegar sorgin liggur þungt á okkur. Þess vegna finnst mér mikilvægt 
að við höfum einhvern hjá okkur sem getur hjálpað okkur í gegnum sorgina, 
hvort sem það eru aðrir ástvinir manns, vinir, skólinn eða aðrir fagmenn. 
Það er ekki hægt að slökkva á sorginni þegar hentar, t.d við að mæta í 
skólann eða í kaffiboð til ömmu og afa. Sorgin er alltaf til staðar, stundum er 
hægt að gleyma henni í smástund og stundum ekki og er því mikilvægt að 
aðilar í kringum þann sem syrgir sýni skilning og hjálpi honum í gegnum 
þennan erfiða tíma. 

Nú er ég að klára fimm ára háskólanám í kennarafræði og ég veit að ég 
mun ekki komast hjá því að eiga nemendur sem munu lenda í áföllum og tel 
ég mig hafa lært mikið af vinnslu þessarar ritgerðar. Ég vona að þessi vinna 
muni hjálpa mér að aðstoða nemendur mína að komast í gegnum 
sorgarferlið, þegar að því kemur. Þrátt fyrir að hafa haft sorgina sem tíðan 
gest hjá mér í mörg ár og að ég hafi talið mig skilja hvað það þýðir að syrgja 
og eiga erfitt, þá er margt sem ég vissi ekki. Sorgin er ekki alltaf eins og 
viðbrögð okkar við henni eru það ekki heldur. Hvernig við tökumst á við 
sorgina getur verið mjög misjafnt og verðum við, sem fagmenn, að vera 
stakk búnir að aðstoða nemendur á erfiðum tímum ef við eigum að hjálpa 
einhverjum. 
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Viðauki: Viðtalsrammi 

 

Hér á eftir kemur viðtalsramminn sem ég hafði með mér þegar ég fór á 
vettvang til að taka viðtölin. Reynt var að hafa spurningarnar opnar til þess 
að fá sem mest út úr viðtölunum og svo að þær gætu svarað 
rannsóknarspurningunni. Þar sem eigindleg aðferðafræði snýst gjarnan um 
að vera með opnar spurningar þá gátu komið ýmsar aðrar spurningar í 
viðtölunum sem ekki eru í viðtalsrammanum. Það voru spurningar eins og 
hver sé afstaða þeirra til presta og hvort þeir notuðu þá yfir höfuð. 

 

 

 

x Eruð þið með áfallaráð í skólanum? 
x Hver eru starfsheiti þeirra sem eru í ráðinu? 
x Hvers konar áætlanir eruð þið með? 
x Hafið þið þurft að nota áfallaáætlanirnar ykkar? 
x Ef svo, hvernig gekk? 
x Er eitthvað sem ykkur finnst að þið hefðuð getað gert betur?





 

 

 


