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Formáli 

Rannsókn þessi er unnin í samvinnu við grunnskóla í Fjarðabyggð á 

Austurlandi. Höfundur starfar hins vegar í Djúpavogsskóla en valdi 

sveitarfélagið Fjarðabyggð til að fá sýn á stöðu nokkurra skóla í einu 

sveitarfélagi fjarri höfuðborgarsvæðinu og geta mögulega nýtt reynsluna og 

niðurstöður í sínum skóla á Djúpavogi. 

Vinna við meistaraverkefni er margslungið ferðalag. Í þessu ferðalagi 

hitti ég marga sem veittu mér stuðning, leiðbeindu og gáfu góð ráð. Fyrst og 

fremst vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir einlæg samtöl og traust. Án 

þeirra hefði ekki orðið úr þessari rannsókn. Þá þakka ég skólastjóranum 

mínum, Halldóru Dröfn Hafþórsdóttur, fyrir sveigjanleika í starfi á meðan 

gagnöflun og úrvinnslu stóð, sem og yfirlestur í lokin. Þá þakka ég Berglindi 

Einarsdóttur aðstoðarskólastjóra fyrir yfirlestur, hvatingu og óbilandi trú á 

mér. 

Þá þakka ég leiðbeinanda mínu, Auði Pálsdóttur, markvissa hvatningu og 

leiðsögn sem gerði mér kleift að ljúka verkefninu. 
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Ágrip 

Meginmarkmið þessarar meistarararannsóknar var að skoða hvernig 

áætlanir grunnskóla Fjarðabyggðar um viðbrögð við áföllum nemenda er 

háttað. Rýnt var í opinber stefnuskjöl, eins og Aðalnámskrá og stefnu og 

stuðning sveitarfélagsins, uppbyggingu og inntak áfallaáætlana, eftirfylgni í 

kjölfar áfalla innan og af hálfu skólans og hvernig þjónustu sveitarfélagsins 

vegna áfalla er háttað.  

Rannsóknin er eigindleg og byggir á tvenns konar gögnum. Annars vegar 

opinberum upplýsingum sem birtast í stefnu sveitarfélagsins og á heimasíðu 

skólanna. Hins vegar viðtölum við stjórnendur grunnskólanna í Fjarðabyggð. 

Niðurstöður leiddu í ljós að allir grunnskólarnir áttu áfallaáætlanir sem 

voru svipaðar að sniði. Samræmd áætlun sveitarfélagsins um viðbrögð við 

áföllum var hins vegar ekki aðgengileg né heldur upplýsingar um 

grunnviðmið um inntak og/eða uppbyggingu áfallaáætlana.  

Tveir af fimm grunnskólum í Fjarðabyggð hafa áfallaráð en hinir bentu á 

nemendaverndarráð. Samsetning þeirra er fjölbreytt og háð stærð skóla og 

aðstæðum á hverjum stað. Endurskoðun á áætlunum er skýrt skilgreind sem 

hlutverk áfallaráðs en misjafnt virðist hvort og hvernig sú endurskoðun fer 

fram. Áfallaáætlanir skólanna hafa reynst vel, þar sem á þær hefur reynt, en 

í þeim virðist skýrt í grófum dráttum hver ætti að gera hvað og hvenær.  

Góð samskipti við foreldra þykja lykilatriði í góðri úrvinnslu áfalla. 

Skipulagðri eftirfylgni skóla og stuðningi við nemendur þykir hins vegar 

ábótavant, bæði er lýtur að líðan nemenda og námsárangri. Þar sem 

eftirfylgni hefur verið sinnt hefur hún reynst vel. Helst virðist vanta almenn 

grunnviðmið um eftirfylgni bæði með nemendum og starfsfólki í kjölfar 

áfalla. Þá var kallað eftir betra aðgengi að sérfræðiþjónustu þegar teikn eru 

um mikla vanlíðan nemenda. 

Fernt þykir brýnt að bæta. Í fyrsta lagi að móta grunnviðmið um 

eftirfylgni með nemendum og starfsfólki í kjölfar áfalla. Í öðru lagi bæta 

sálfræðiþjónustu við nemendur, stytta biðlista eftir viðtölum og tryggja 

bráðaþjónustu. Í þriðja lagi að bæta þekkingu starfsfólks um áföll og 

viðbrögð við þeim. Í fjórða lagi viðbrögð við kvíða nemenda í samhengi 

áfalla og langvarandi veikinda.  
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Abstract 

School reaction plan to student trauma  

Case of Fjarðabyggð municipality 

The main purpose of this research was to investigate how schools react to 

student trauma in Fjarðabyggð municipality. Policy documents, trauma 

plans of schools and community were reviewed, both structure and 

content, together with pursue of follow up within and outside of school. 

The research is qualitative in nature based on two types of data. First is 

information from municipality policy and official websites of schools. 

Second, are semi-structured interviews with school administrators. 

Results indicate that all schools have a reaction plan to student trauma 

and these plans are similar in most respect. 

No uniform plan by the community seems to exist, nor information 

about how such plans could be made. 

Two out of five schools in Fjarðabyggð have a reaction-board but they 

are diverse in size and combination. The role of the reaction-board is well 

defined in all plans but diverse whether and how such review takes place. 

All plans seem to be practical. 

The key in such circumstances where considered to be good relations 

with parents. Organised follow-up by school and student support were 

judged to be deficient in general, both in relation to student well-being and 

their academic achievement. Thus, a need for clearer work processes and 

better specialist service was evaluated to be necessary. 

Four things are important to improve. First, to make criteria for follow-

up for students and staff in relation to trauma. Second, to improve the 

specialist service for students, curtail waiting lists for interviews and ensure 

emergency service. Third, to improve staff knowledge of trauma and 

reaction to them. Fourth, to  respond to student anxiety due to trauma or 

long term illnesses. 
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1 Inngangur 

Ég get verið þíðan þín 
þegar allt er frosið 

því sólin hún er systir mín 
sagði litla brosið 
(Ragnar Gröndal) 

 

Þegar áföll dynja á þurfa allir á stuðningi að halda. Misjafnt er hvaðan slíkur 

stuðningur kemur. Lítið bros og sól í hjarta frá þeim sem við umgöngumst í 

daglegu lífi gerir oft gæfumuninn.  

Í grunnskólum landsins eru nemendur sem þurfa að takast á við áfall af 

einhverju tagi á sinni grunnskólagöngu. Aðstoða þarf þessa einstaklinga við 

úrvinnslu á tilfinningum sínum og því mikilvægt að skólar séu með 

viðbragðsáætlun svo hægt sé að aðstoða nemendur við að takast á við lífið 

við breyttar aðstæður. Áföll geta verið margs konar, dauðsfall foreldra eða 

systkina, veikindi í fjölskyldu og skilnaður foreldra svo dæmi séu tekin. 

Skólinn er stór hluti af lífi barna í tíu ár og verja börn og ungmenni stórum 

hluta þess tíma innan veggja skólanna. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 

66) segir að skólar eigi í sinni skólanámskrá að birta viðbrögð við áföllum. 

Ekki kemur fram á hvaða formi slíkar áætlanir eigi að vera eða hvernig þær 

eigi að vera uppbyggðar. Hins vegar er ljóst að gott verklag skiptir sköpum 

þegar aðstoða þarf nemendur við að takast á við áföll sem þeir verða fyrir.  

Í þessari ritgerð verður skoðað hvernig áætlunum grunnskóla 

Fjarðabyggðar um viðbrögð við áföllum nemenda er háttað. Rýnt verður í 

stefnu sveitarfélagsins, uppbyggingu og inntak áfallaáætlana, hver er 

eftirfylgni í kjölfar áfalla innan og af hálfu skólans og hvernig þjónustu 

sveitarfélagsins vegna áfalla er háttað. Í þessu samhengi þarf að skoða 

hvaða sérfræðiþjónusta er aðgengileg í Fjarðabyggð en aðgengi að þjónustu 

helst oft í hendur við íbúafjölda sveitarfélaganna og svæðið sem það nær 

yfir. Ef sveitarfélög eru fámenn eða dreifbýl geta vel skilgreindar 

áfallaáætlanir skipt meira máli en á mjög þéttbýlum stöðum og reynst 

starfsfólki skóla dýrmæt leiðsögn við aðstoð við nemendur og fjölskyldur 

þeirra. Á svipaðan hátt skiptir stærð og mannfjöldi máli þegar áföll verða. Í 

fámennari samfélögum er nánd fólks oft meiri, allir þekkja alla og því margir 

sem geta átt um sárt að binda ef áfall verður. Í slíku samhengi geta vel 
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útfærðar áætlanir um viðbrögð við áföllum skipt sköpum og veitt öllum er 

að koma öryggi og stuðlað að fumlausum vinnubrögðum í vinnu með fólki 

sem er viðkvæmt og þarf að umgangast af sérstakri alúð.  

Uppbygging þessarar ritgerðar er með þeim hætti að á eftir þessum 

inngangi er í öðrum kafla gerð grein fyrir opinberum stefnuskjölum eins og 

Aðalnámskrá grunnskóla, stefnu mennta- og menningarmálaráðherra um 

velferð og öryggi barna í grunnskólum, stefnu sveitarfélagsins 

Fjarðabyggðar um stuðning við fjölskyldur og niðurstöður starfshóps á 

vegum heilbrigðisráðherra um skipulag áfallahjálpar og eflingu þekkingar 

hjálparaðila á landinu. Í þriðja kafla er fjallað um börn og ungmenni í sorg, 

hugtök tengd áföllum, sorg og sorgarviðbrögðum, helstu stigum sorgarferla, 

hlutverk kennara þegar nemendur þeirra verða fyrir áföllum og/eða mikilli 

sorg. Fjórði kafli dregur saman helstu rannsóknir hérlendis og í 

nágrannaríkjum okkar um viðbrögð við áföllum barna og ungmenna.  Í 

fimmta kafla eru rannsóknarspurningar kynntar, gerð grein fyrir vali á 

rannsóknaraðferð, öflun gagna, úrvinnslu þeirra og siðferðilegum 

álitamálum. Niðurstöður eru svo kynntar í sjötta kafla og þær svo ræddar í 

sjöunda kafla með hliðsjón af áður kynntum stefnuskjölum og fræðum. Í 

lokin er listi yfir þær heimildir sem nýttar voru og kynntar í ritgerðinni og í 

viðauka er viðtalsramminn sem lá til grundvallar samtali við þátttakendur. 
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2 Opinber stefnuskjöl 

Í lífi fólks koma upp aðstæður sem ekki er hægt að ráða við og eru áföll hluti 

af þeim veruleika. Þótt áföll geti verið af mismunandi toga eiga þau það 

flest sameiginlegt að erfitt getur verið að fóta sig í daglegu lífi í kjölfar áfalls.  

Þegar talað er um börn og áföll á skóli barns stóran þátt í því að halda 

utan um nemandann og aðstoða hann við að takast á við lífið í kjölfar áfalls. 

Í því nútímasamfélagi sem við lifum í í dag er skólinn ekki lengur eingöngu 

fræðslustofnun heldur sér um að annast börn og unglinga með víðtækari 

hætti en áður og því eru gerðar meiri kröfur um umönnun og uppeldi í 

skólum landsins (Sigurður Pálsson, 1998, bls. 83). Kennarar og aðrir 

starfsmenn skólanna standa því nemendum nærri þegar nemandi verður 

fyrir áfalli. Mikilvægt er að starfsfólk skóla sé tilbúið til þess að takast á við 

það verkefni að aðstoða nemendur sem verða fyrir áfalli. Hlutverk 

starfsfólks grunnskólanna er ekki einungis að mennta nemendur heldur eiga 

þeir að huga að velferð og veita nemendum ráðgjöf þegar þess er þörf 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 13). 

Í Aðalnámsskrá grunnskóla (2011, bls. 13) er skýr krafa um að 

nemendum sé skapaður góður og öruggur vettvangur til þess að vaxa og 

þroskast. Þar er í umræðum um grunnþáttinn heilbrigði og velferð rætt um 

bæði líkamlega og andlega vellíðan og því skýrt að réttur nemenda er um að 

fá aðstoð ef áfall ber að dyrum.  

Í þessum kafla er gerð grein fyrir opinberum stefnuskjölum eins og 

Aðalnámskrá grunnskóla, stefnu mennta- og menningarmálaráðherra um 

velferð og öryggi barna í grunnskólum, stefnu sveitarfélagsins 

Fjarðabyggðar um stuðning við fjölskyldur og niðurstöður starfshóps á 

vegum heilbrigðisráðherra um skipulag áfallahjálpar og eflingu þekkingar 

hjálparaðila á landinu. 

2.1 Aðalnámskrá grunnskóla 

Í lögum um grunnskóla sem Alþingi setur segir að grunnskólar skuli stuðla 

að góðu samstarfi við heimili og að aðalmarkmiðið sé að tryggja almenna 

velferð nemenda og öryggi þeirra (Lög um grunnskóla, nr. 91/2008, 2. gr). 

Einnig kemur fram að hver nemandi skuli fá tækifæri til þess að vaxa og 

þroskast í skólanum og upplifa öryggi í skólanum (14. gr). Ennfremur segir 
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að nemendur eigi rétt á aðstoð innan skólans vegna tilfinningalegra 

vandkvæða (17. gr). 

Aðalnámskrá grunnskóla, sem sett er af ráðherra og er því 

stjórnvaldsfyrirmæli, felur í sér leiðavísi um hvernig skólastarfi skuli háttað. 

Með ítrekuðum hætti kemur þar fram að nemendur skuli fá nám við hæfi og 

tækifæri til þess að þroskast á forsendum hvers og eins. Einnig segir að 

nemendur skuli fá tækifæri til þess að stunda nám á árangursríkan hátt 

bæði í bóklegu og verklegu námi óháð því hvernig andlegt atgervi þeirra er 

(Aðalnámskrá, 2011, bls. 33). Tekið er sérstaklega fram að undirstaða 

velfarnaðar í námi og virkri þátttöku í samfélaginu sé góð líkamleg og andleg 

heilsa og er því mjög mikilvægt að nemdur fá aðstoð við hvers kyns vanlíðan 

innan veggja skólans (Aðalnámskrá, 2011, bls. 33). 

Í aðalnámskránni segir jafnframt að hver skóli skuli hafa skólanámskrá og 

að í henni skuli koma fram hver stefna og gildi skólans eru, hvernig innra og 

ytra starfi er háttað og hvernig starfi skólans sé háttað (Aðalnámskrá, 2011, 

bls. 64). Skýrt er tekið fram (bls. 66) að hver skóli eigi að gera sér áætlanir 

um: 

 móttöku nýrra nemenda, 

 áfengis- og fíknivarnir, 

 aðgerðir gegn einelti og öðru ofbeldi, 

 öryggis- og slysavarnir, 

 jafnrétti og mannréttindi, 

 viðbrögð við áföllum, 

 agamál. 

Hlutverk þessara viðbragðsáætlana í skólastarfinu er að aðstoða 

nemendur við að takast á við nám sitt og gefa þeim tækifæri til að þroskast 

og dafna. Í þessu felst ábyrgð starfsfólks skóla enda áréttað að hlutverk þess 

sé líka að ígrunda starfið reglulega, sýna stöðuga viðleitni til að gera betur 

og afla sér nýrrar þekkingar (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 70).  

Á Íslandi eru grunnskólar reknir af sveitarfélögum og er skylda 

sveitarfélaga að setja sér stefnu á sviði skólamála sem byggja þarf á 

Aðalnámskrá grunnskóla. 

2.2 Verklag um viðbrögð við slysum 

Börn á Íslandi verja tíu vetrum af sínum uppvaxtarárum innan veggja 

grunnskólanna og er starfsfólk því mikilvægur hluti í lífi hvers barns.  
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Mennta- og menningarmálaráðneytið (2014) hefur gefið út ítarlega 

handbók um velferð og öryggi barna í grunnskólum. Þar eru útskýringar, 

leiðbeiningar og gátlistar um hvernig megi skipulega standa að viðbrögðum 

við ýmis konar áföllum og reyna að draga úr hættu í umhverfi skóla og  

þannig reyna að fyrirbyggja slys. Í handbókinni er sérstaklega fjallað um 

hvernig bregðast megi við ef slys eða annars konar vá ber að höndum.  

Í sömu handbók kemur skýrt fram að skólar þurfi að setja sér 

verklagssreglur um hvernig skuli tilkynna foreldrum um slys á barni. Ef slys 

er ekki lífshættulegt er æskilegt að skólastjóri eða umsjónarkennari tilkynni 

foreldri um slysið, hafa þarf þó í huga að sá sem tilkynnir foreldri um slys á 

barninu hafi allar staðreyndir málsins á hreinu og viti um ástand barnsins. Ef 

um lífshættulegt ástand er að ræða kemur fram í tillögu um verklag að ekki 

skuli tilkynna foreldrum þær fréttir í gegnum síma þar sem slíkar fréttir geta 

ógnað öryggi foreldra. Einnig kemur fram að sveitarfélög þurfi að hafa skýrt 

verklag um hvernig skuli takast á við aðstæður sem þessar og að 

skólastjórar skuli kynna sér það vel (Mennta- og menningarmálaráðneytið, 

2014, bls.33–39). Í handbókinni er einnig fjallað um skyldur foreldra til að að 

greina skólanum frá þeim þáttum sem kunna að hafa áhrif á 

námsframvindu, ástundun og hegðun, svo sem um vanlíðan barna sinna og 

áföll sem gætu haft áhrif á skólagöngu þeirra, sem og þegar breytingar 

verða á högum þeirra og aðstæðum (bls. 11). 

2.3 Fjarðabyggð 

Fjarðabyggð er stærsta sveitarfélagið á Austurlandi og í janúar 2016 voru 

íbúar um 4700 talsins (Hagstofa Ísland, e.d.). Frá árinu 2006 urðu bæjar-

kjarnar Fjarðabyggðar sex talsins; Stöðvarfjörður, Fáskrúðsfjörður, 

Reyðarfjörður, Eskifjörður, Neskaupsstaður og Mjóifjörður. Flatarmál 

sveitar-félagsins eru rúmir 1100 ferkílómetrar og í byrjun janúar 2016 var 

sveitar-félagið í 10. sæti yfir stærstu sveitarfélög landsins (Fjarðabyggð, e.d, 

a).  

Í Fjarðabyggð eru fimm grunnskólar. Af þeim eru tveir skólar sem hafa 

færri en 20 nemendur. Í grunnskólum Fjarðabyggðar eru um 690 nemendur 

frá sex til sextán ára (Hagstofa Íslands, (e.d.). Innan stjórnsýslu 

Fjarðabyggðar tilheyra málefni grunnskóla sveitarfélagins undir 

fjölskyldusvið, en ásamt grunnskólum tilheyra leikskólar, tónskólar, 

æskulýðs- og íþróttamál sem og frístundamál sviðinu (Fjarðabyggð, e.d, b). 

Í stefnunni sveitarfélagsins kemur fram að meginmarkmið þess sé að efla 

fjölskyldur og fjölskyldumeðlimi með þjónustu í samræmi við lög og reglur 

og þarfir hvers og eins (Fjarðabyggð, e.d, c). Stuðningur við fjölskyldur eða 
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einstaklinga sé hafður að leiðarljósi og skipulagður til þess að bæta lífsgæði 

fólks og þátttöku þeirra í samfélaginu (Fjarðabyggð, 2015, bls. 4–7). Kjörorð 

Fjarðabyggðar eru: Þú ert á góðum stað (Fjarðabyggð, (e.d, d). 

Árið 2011 var mótuð stefna á fjölskyldusviði Fjarðabyggðar ásamt 

félagsþjónustu Fljótsdalshéraðs og samþykkt af sameiginlegri félagsmála-

nefnd Borgarfjarðarhrepps, Djúpavogshrepp, Breiðdalshrepps, Fljótsdals-

héraðs, Seyðisfjarðarkaupstaðar og Vopnafjarðarhrepps (Fjarðabyggð, e.d., 

c). Markmiði hennar er að efla þjónustu við íbúa og skoða þann möguleika 

að samnýta sérfræðinga á svæðinu til þess að auka gott aðgengi að 

þjónustu. 

Í stefnunni kemur fram að félagsþjónustan skuli veita góða og 

leiðbeinandi aðstoð við íbúa sem glíma við persónulegan vanda. Leggja skuli 

áherslu á fyrirbyggjandi aðferðir og að starfsfólk veiti ráðgjöf án fordóma og 

af virðingu við skjólstæðinga sína. Einnig segir að til þess að starfsfólk geti 

unnið faglega að ráðgjöf skuli því vera tryggður aðgangur að endurmenntun 

og er áfallahjálp nefndur sem einn af þeim þáttum sem tryggja þurfi 

starfsfólki aðgang að (Fjarðabyggð. e.d, d). Á heimasíðu Fjarðabyggðar var á 

vormánuðum 2016 ekki að finna neina áætlun um viðbrögð við áföllum á 

vegum sveitarfélagsins. Þá var í starfsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2016 

hvergi minnst á áfallaætlun, viðbrögð við áföllum eða að finna leiðbeiningar 

um verklag fyrir starfsfólk sveitarfélagsins hvernig takast á við áföll né 

hverjir sjái um að veita slíka þjónustu (Fjarðabyggð, 2015). 

2.4 Áfallahjálp á Íslandi 

Færa má fyrir því rök að áfallahjálp á Íslandi hafi ekki verið mikið í almennri 

umræðu fyrr en eftir að snjóflóð féll í Súðavík árið 1995. Í kjölfarið skipaði 

þáverandi heilbrigðisráðherra Sighvatur Björgvinsson starfshóp til að 

skipuleggja áfallahjálp á landsvísu og efla þekkingu á meðal hjálparaðila um 

mikilvægi áfallahjálpar (Almannavarnir, 1996, bls. 2).  

Starfshópurinn skilaði skýrslu og kemur þar fram að áfallahjálp sé 

nauðsynleg til að koma í veg fyrir alvarlegar afleiðingar áfalla og þjálfa þurfi 

viðbragðsaðila svo þeir geti veitt einstaklingum áfallahjálp eins fljótt og 

auðið er. Einnig segir í skýrslu starfshópsins að vinna þurfi með 

menntamálaráðuneytinu um að þræða þurfi fræðslu um áfallahjálp inn í 

námskrá tiltekinna starfsstétta og eru kennarar þar sérstaklega tilgreindir 

(Almannavarnir, 1996, bls. 20). Í lok skýrslunnar er lögð áhersla á mikilvægi 

þess að eftirfylgni með börnum og ungmennum sé nauðsynleg til að koma í 

veg fyrir alvarleg eftirköst áfalls (Almannavarnir, 1996, bls. 18).  
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Árið 2002 var lögð fram þingsályktunartillaga á Alþingi um að 

ríkisstjórnin ætlaði í samstarfi við sveitarfélög að koma á fót skipulagðri 

áfallahjálp í öllum sveitarfélögum (Ágúst Oddsson, 2005, bls. 149). Miðstöð 

áfallahjálpar hafði verið stofnsett á þánefndum Borgarspítala árið 1995. 

Hins vegar var staðan sú árið 2005 að lítið hafði gerst og skipulögð 

áfallahjálp innan sveitarfélaganna ekki komin til framkvæmda. Sérstaklega 

var tekið fram að ástandið á landsbyggðinni væri ekki gott (Ágúst Oddsson, 

2005, bls. 150).   

Í kjölfar þessa var vinnuþing kallað saman að frumkvæði Rauða krossins 

á Íslands til að ræða stöðu áfallahjálpar á landsvísu. Í greinargerð sem unnin 

var í framhaldinu kemur fram hugmynd um að fræðsla um áföll og 

áfallahjálp ætti að koma inn á öllum skólastigum landsins, áherslan ætti að 

birtast í Aðalnámskrá grunnskóla og gefa þyrfti rými fyrir hana í 

lífsleiknitímum í grunnskólum. Þar segir einnig að fræðsla á sviði áfalla og 

áfallahjálpar ætti að vera hluti af námi kennaranema en ekki hluti af vali 

(Landlæknir, 2005, bls. 16). Þetta er mikilvægt í ljósi þess að áföll eru hluti af 

mannlegri tilveru og þekking á vönduðum viðbrögðum við áföllum og 

sorgarferli sem einstaklingar ganga í gegnum geti skipt sköpum í velferð og 

farsæld barna. 
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3 Börn og ungmenni í sorg 

Misjafnt er hvernig börn og ungmenni bregðast við áföllum. Aldur barns 

hefur þar mikið að segja. Flestir einstaklingar eiga það sameiginlegt að þurfa 

tíma til þess að meðtaka fréttir um áföll. Hafa þarf í huga að mikilvægt er að 

koma fram við börn og ungmenni af hreinskilni og svara spurningum þeirra 

skýrt en af alúð. Gunnar Finnbogason (1998, bls. 6) og Sigurður Pálsson 

(1998, bls. 27) útskýra hvernig fólk sem verður fyrir áfalli verði í raun fyrir 

sorg og fari í gegnum ákveðið sorgarferli í kjölfarið.  

Gunnar bendir á að sorgarviðbrögð barna og ungmenna koma ekki 

einungis fram þegar dauðsfall verður heldur einnig við miklar breytingar á 

högum þeirra eins og við skilnað foreldra, áfall í kjölfar ofbeldis, stöðuga 

flutninga, áfengis- og vímuefnaneyslu foreldra, svo dæmi séu tekin (Gunnar 

Finnbogason, 1998, bls. 6). Þegar viðbrögð við áfalli barns eru skipulögð 

verður að taka mið af aldri og þroska barnsins því viðbrögð barna við 

áföllum helgast af aldri þeirra og þroska en eru líka einstaklingsbundin þótt 

meginlínur megi greina (Sigurður Pálsson, 1998, bls. 27). 

Hér á eftir verður fjallað um börn og ungmenni í sorg, hugtök tengd 

áföllum, sorg og sorgarviðbrögðum, helstu stigum sorgarferla, hlutverk 

kennara þegar nemendur þeirra verða fyrir áföllum og/eða mikilli sorg. 

3.1 Hugtök 

Mörg hugtök tengjast áföllum sem fólk getur orðið fyrir. Sorg, harmur eða 

kreppa eru hugtök sem gjarnan eru notuð við aðstæður þar sem eitthvað 

óvænt gerist eða veldur mikilli sorg og vanmætti (Gunnar Finnbogason, 

1998, bls. 4).  

Algengust hugtökin sem heyrast í samhengi áfalla eru áfall, sorg, kreppa, 

sorgarviðbrögð, sorgarferli og áfallaáætlun. Til eru mörg orð sem lýsa 

þessum fyrirbærum en eftirfarandi lýsingar á hugtökum um sorg og 

sorgarviðbrögð verða lagðar til grundvallar í þessari ritgerð.  

Áfall (e. trauma) er skilgreint sem sterk viðbrögð við óvæntum atburði 

sem snerta líf einstaklinga (Margrét Blöndal, 2007, bls. 1). Alvarlegu áfalli 

fylgir oft mikil og djúp sorg sem getur varað í styttri eða lengri tíma. 

Einstaklingar sem verða fyrir áfalli upplifa margskonar tilfinningar sem erfitt 

getur verið að útskýra. Ef einstaklingur fær ekki viðeigandi aðstoð til að 
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vinna úr tilfinningum sínum getur áfallið þróast í sjúklegt ástand (Margrét 

Blöndal, 2007, bls. 1). 

Sorg (e. grief, mourning) felur í sér hegðun og tilfinningaviðbrögð 

einstaklings sem verður fyrir áfalli (Gunnar Finnbogason, 1993, bls. 8).  Sorg 

felur í sér eðlileg viðbrögð við missi og felst hún í tilfinningalegum og 

líkamlegum einkennum (Rannveig B. Gylfadóttir, e.d.). Sorg getur haft 

margar birtingarmyndir og einstaklingur brugðist við sorg á misjafnan hátt. 

Rannveig B. Gylfadóttir (e.d.) bendir á að gagnlegt geti verið að skilgreina 

sorg út frá fjórum stigum tilfinninga en röð stiganna og lengd er 

mismunandi á milli einstaklinga, hvort þeir upplifi öll stigin eða eitt meira en 

annað. Fyrsta stigið er áfall, doðatilfinning og afneitun. Annað er reiði. 

Þriðja er þunglyndi og fjórða er sátt. Þá geta ýmis líkamleg einkenni sorgar 

komið fram eins og hjartsláttarköst, herpingur í brjósti, svimaköst, hár 

blóðþrýstingur, höfuðverkur, sjóntruflanir, þyngdartap, lystarleysi, 

minnisleysi, óróleiki, pirringur, orkuleysi, tárin streyma auðveldlega, öndun 

er hröð, þung andvörp, hármissir og meltingarfæratruflanir; óróleiki í maga, 

niðurgangur og hægðatregða (Rannveig B. Gylfadóttir, e.d.).  

Sorgarferli er ferli eða vegferð sem einstaklingar þurfa að fá tíma og 

svigrúm og í mörgum tilvikum aðstoð til að vinna úr (Sigurður Pálsson, 1998, 

bls. 27). Ferlið felur í sér að einstaklingurinn fetar sig í gegnum stig 

sorgarinnar og fer hver einstaklingur mishratt í gegnum ferlið. Talað er um 

sorgarferli í nokkrum stigum þar sem fyrstu viðbrögð eru sterk og verða 

minni eftir því sem frá líður.  

Sorgarviðbrögð eru viðbrög einstaklings við áfalli og í raun 

birtingarmynd fyrir vanlíðan einstaklinga. Auk birtingamynda sem skýrð eru 

hér fyrir ofan í umræðu um hugtakið sorg, bendir Gunnar Finnbogason 

(1993, bls. 8) á að viðbrögðin geti falist í reiði, sársauka, einmannaleika, 

hræðslu og þunglyndi. 

Áfallaáætlun (e. crisis plan, reaction plan to student shock) eru 

verklagsreglur sem mótaðar hafa verið og ætlast er að þeim sé fylgt svo 

faglega sé tekið á áföllum þegar þau dynja yfir (Dyregrov, 2008, bls. 140). 

Öll þessi hugtök heyrast í umræðum um viðbrögð við áföllum sem menn 

verða fyrir. Hins vegar hafa sérfræðingar fjallað sérstaklega um sorgarferli 

barna sem þurfa sérstaka alúð vegna ungs aldurs og reynsluleysis. 

3.2 Sorgarviðbrögð barna 

Viðbrögð barna við áföllum fara ekki aðeins eftir aldri þeirra og þroska 

heldur einnig eftir eðli áfalla og aðstæðum. Ýmislegt hefur verið skrifað um 

sorg og sorgarviðbrögð barna og ungmenna og langmest í tengslum við áföll 
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í kjölfar andláta eða langvarandi veikinda. Hins vegar benda rannsóknir til 

þess að þegar einstaklingar verða fyrir áföllum ganga þeir í gegnum og sýna 

viðbrögð svipuð þeim og þegar andlát ber að garði, en í mismiklum mæli.  

Erfitt getur verið að gera sér grein fyrir því hvernig ung börn upplifa áfall 

og sorg. Sigurður Pálsson (1998, bls. 61) úrskýrir að börn á aldrinum 3–5 ára 

geri sér oft ekki grein fyrir hugtakinu líf og dauði. Ung börn tengja oft dauða 

við eitthvað sem ekki hreyfist en kemst svo til lífs þegar það byrjar að 

hreyfast. Algeng viðbrögð hjá ungum börnum eru því að spyrjast fyrir um 

hvert viðkomandi sé farinn og hvenær hann komi aftur. Á þessu aldursskeiði 

eru börn oft mjög sjálfmiðuð og leita eftir sökudólg þegar þau upplifa missi, 

í sumum tilfellum ásaka þau sig sjálf vegna þess sem gerðist. Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal (1996, bls. 189) benda á að börn á 

þessum aldri hafi oft ekki þroska til að tjá tilfinningar sínar og eigi jafnvel 

erfitt með að sýna viðbrögð fyrst um sinn. Ung börn þurfa oftar en ekki tíma 

til að átta sig á áfallinu og geta viðbrögð því komið fram með ýmsum hætti. 

Mótmæli og ótti geta verið ein birtingarmyndin og getur barnið þá farið í 

afneitun um það sem gerst hefur og neitar að trúa fréttunum. Álfheiður og 

Guðfinna benda á að ef barn sýnir lítil viðbrögð og á auðvelt með að dunda 

sér getur það staðið yfir á meðan barn er að átta sig á því sem er að gerast 

(bls. 185). 

Í bók sinni um börn og sorg segir Sigurður Pálsson (2008, bls. 65) að börn 

á aldrinum 6–12 ára bregðist öðruvísi við áföllum en yngri aldurshópar. Á 

sjötta og sjöunda aldursári þroskast börn mikið og eru þau farin að átta sig 

örlítið betur á dauðanum og huga að hlutum sem þeim þóttu mjög 

óraunverulegir áður. Miklar pælingar og oft heimspekilegar spurningar 

brenna á þeim. Þau hugsa um dauðann og pæla í því hvernig sé að deyja og 

af hverju fólk deyr. Börn spyrja gjarnan spurninga sem ekki er hægt að svara 

með einhverju einu svari. Sigurður segir jafnframt að stundum sé talað um 

að á þessum aldri lendi barn í sinni fyrstu tilvistarkreppu. Barnið fari að 

hugsa um dauðann á annan hátt en það gerði áður og getur ótti við 

dauðann gert vart við sig. Í kjölfarið fara börn í það hlutverk að tryggja 

öryggi þeirra sem standa þeim næst og verða sjálf hrædd við að fara sér að 

voða (Sigurður Pálsson, 2008, bls. 65).  

Sigurður Pálsson (2008, bls. 72) bendir einnig á að upp úr átta ára aldri 

séu börn gjarnan búin að átta sig á dauðanum og geri sér grein fyrir að hann 

sé endanlegur því fólk sem deyr komi ekki aftur. Á aldursbilinu 8–12 ára fer 

skilningur barnsins að líkjast skilningi fullorðinna. Á þessu aldursstigi eru 

börn oft upptekin af staðreyndum og eru líkleg til verða upptekin af 

rotnunarferli líkamans þegar hinn látni hefur verið jarðsettur. Mikil þörf 
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birtist  fyrir að vita hagnýta þætti eins og hvernig viðkomandi er komið fyrir 

í kistunni og hvað verði um hann. Þessar hugsanir eru eðlilegar og eru ekki 

merki um að barn átti sig ekki á eðli málsins. Þó er dauðinn þessum 

aldurshópi ennþá nokkuð óraunverulegur. Ef amma eða afi fellur frá átta 

þau sig þó á því að viðkomandi komi ekki aftur og finna fyrir söknuði en það 

ógnar þeim ekki eins mikið og ef t.d. jafnaldri fellur frá. Þá er dauðinn 

kominn nær þeim (Sigurður Pálsson, 2008, bls. 72). 

Á unglingsárunum fer fram mikill tilfinningaþroski. Unglingsárin eru tími 

mikilla tímamóta. Miklar breytingar verða á líkamlegum, andlegum og 

vitsmunalegum þroska og unglingum finnst þeir stundum vera nógu 

þroskaðir til að takast á við marga hluti, en finnst komið fram við sig eins og 

lítil börn. Þá getur verið erfitt að nálgast unglinga sem staðið hafa frammi 

fyrir áföllum einhvers konar þar sem vinir og kunningjar eru nær þeim á 

þessu aldursskeiði en þeir fullorðnu.  

Skapsveiflur geta einkennt unglingsárin og tilfinningar breyst mjög hratt. 

Unglingar eru að móta sín lífsviðhorf og skoðanir sem stundum fylgja þeim 

yfir á fullorðinsár. Spurningar og hugsanir tengdar dauðanum verða dýpri og 

erfiðara verður að koma með svör við spurningum eins og af hverju 

ólæknandi sjúkdómar séu til og af hverju fólk fremur hryðjuverk. Allt 

spurningar sem eldra fólk hefur ekki einfalt svar við (Sigurður Pálsson, 2008, 

bls. 73).  

Þegar einstaklingur upplifir áfall á unglingsárunum er mikilvægt að 

aðstoða hann við að byggja upp heilbrigt lífsviðhorf og sjá tilgang lífsins að 

nýju. Í kjölfar áfalls á unglingsárum getur ótti um heilsufar og banvæna 

sjúkdóma valdið miklu hugarangri. Breytingar í umhverfi og stríð í heiminum 

eru einnig hlutir sem vekja ótta. Á unglingsárum eru vinir mikilvægari en 

foreldrar og fjölskylda og því ekki ólíklegt að unglingurinn fjarlægist 

fjölskyldu sína í kjölfar áfalls. Dyregrov (2008, bls. 74) bendir á að þegar 

unglingur missir fjölskyldumeðlim getur hann farið í felur með tilfinningar 

og skammast sín fyrir þær aðstæður sem upp eru komnar í lífi hans, 

hegðunarmynstur getur breyst og orðið mótþróafullt. Áhyggjur unglinga 

felast oft í að missa stjórn á tilfiningum sínum. Þá beri að vera sérstaklega 

vakandi fyrir áhættuhegðun sem getur fylgt þegar unglingar verða fyrir 

áfalli. Á þetta sérstaklega við í tilvikum drengja (Dyregrov, 2008, bls. 74).  

3.3 Stig sorgarferlisins 

Þegar einstaklingur verður fyrir áfalli tekur það hann tíma að meðtaka 

orðinn hlut. Því er mikilvægt að einstaklingurinn fái andrými og aðstoð til að 

vinna úr aðstæðum sínum og líðan. Ný reynsla felst í margs konar nýjum 
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tilfinningum og miklvægt er að einstaklingar fái leiðsögn við að þekkja þær 

og vinna úr þeim.  

Eins og áður sagði er sorgarferli vegferð sem felst í að einstaklingurinn 

fer í gegnum stig sorgar um leið og hann tekst á við breyttan veruleika. 

Sigurður Pálsson (2008, bls. 27) bendir á að mikilvægast er að fá stuðning og 

tækifæri til þess að takast á við sárar og erfiðar tilfinningar, forðast skuli að 

ýta tilfinningum til hliðar og reyna að harka af sér áfallið. Ekki eru allir 

fræðimenn sammála um hvernig sorgarferlinu er háttað en þó tala þeir allir 

um ákveðin stig í sorgarferlinu sem hver og einn fer í gegnum. Stigin geta 

verið þrjú, fjögur og jafnvel fimm. 

Áður voru kynnt fjögur stig sorgar (Rannveig R. Gylfadóttir, e.d.). Gunnar 

Finnbogason (1998, bls. 11–14) dró saman á íslensku mismunandi 

skilgreiningar þriggja fræðimanna á stigum sorgar. Fyrsta kynnir hann til 

sögunnar Elisabetu Kubler-Ross sem setti fram í bók sinni On Death and 

Dying fimm stig sorgar. Fyrsta stig sorgarferlisins er afneitun og einangrun 

en á því stigi efast einstaklingur um að aðstæður séu raunverulegar og 

örvænting er mikill. Doði og áfall eru fyrstu viðbrögð við fréttum af 

dauðsfalli. Misjafnt er hversu lengi börn dvelja á þessu stigi en fljótlega 

breytist doði í annað stigið sem er reiði eða sektarkennd. Sektarkennd getur 

lýst sér á þann hátt að barnið spyr sig hvort það hefði getað komið í veg fyrir 

orðinn hlut og af hverju þetta sé að koma fyrir það. Reiði út í aðra 

fjölskyldumeðlimi getur gert vart við sig, reiði í garð þess látna, lækna og 

hjúkrunarfræðinga ef viðkomandi deyr í kjölfar veikinda. Erfitt getur verið 

að standa nærri börnum sem sýna mikla reiði og reynir að fá útrás fyrir hana 

á umhverfi sínu. Þriðja stig ferlisins er samningaviðræður sem er það stig 

sorgarferlisins sem oftast vill gleymast en er engu að síður mjög mikilvægt 

af því að á því stigi reynir einstaklingurinn að fresta tilfinningum sínum og 

reyna að sannfæra sig um að ef hegðun hans breytist verði allt eins og áður. 

Fjórða stigið er þunglyndi og kvíði en á þessu stigi er barnið búið að átta sig 

á veruleikanum og breyttum aðstæðum. Ekki sé hægt að afneita orðnum 

hlut og getur það valdið kvíða og þunglyndi. Kvíða yfir því að missa annan 

nákominn sér og vanlíðan yfir eigin raunveruleika. Ein viðbrögð við kvíða og 

þunglyndi eru að einangra sig frá fjölskyldu og vinum og vera alveg sama um 

allt í kringum sig. Fimmta og síðasta stigið í ferlinu er samþykki þar sem 

einstaklingurinn er búinn að meðtaka aðstæður og er tilbúinn að halda lífinu 

áfram. Það má þó ekki ætla að barn sem er farið að brosa og hlæja aftur sé 

hætt að syrgja því alvarleg áföll eru líkleg til að setja mark á líf fólks til 

frambúðar. 
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Annar fræðimaðurinn sem Gunnar Finnbogason (1998, bls. 11–12) kynnir er 

fræðimaðurinn Jerwett sem kynnti þrjú stig sorgar við áföllum þar sem hann 

vekur athygli á viðbrögðum barna í sorg. Stigin þrjú eru fyrstu 

sorgarviðbrögð, kröftug sorgarviðbrögð og þriðja er að stigið að lifa við 

missi. 

Einkenni fyrsta stigs Jerwett eru lost, reiði og afneitun. Lost getur komið 

fram á mismunandi hátt, barn getur setið og starað út í loftið eða mikil 

tilfinningaleg útrás eins og grátur sem getur staðið yfir allt frá klukkutíma í 

nokkra daga. Börn geta einnig lokað sig af og einangrað sig í kjölfar áfalls. 

Reiði er algengt viðbragð við áfalli, reiði yfir því að einhver námkominn sem 

barn hefur lagt traust sitt á hafi yfirgefið það. Ótti við aðskilnað við 

eftirlifandi fjölskyldumeðlimi getur gert vart við sig þar sem barn er 

óttaslegið yfir því að fleiri geti dáið. Þegar sterkar tilfinningar verða mjög 

miklar geta líkamleg einkenni gert vart við sig, t.d. sviti og aukinn 

hjartsláttur. Börn geta afneitað því sem gerst hefur og vilja ekki ræða þann 

látna og eru ekki tilbúin að ræða um hvað hafi gerst (Gunnar Finnbogasson, 

1998, bls. 11–12). 

Annað stig sorgarferlisins að mati Jerwett eru kröftug sorgarviðbrögð en 

einkenni þess eru söknuður, eftirsjá, sektarkennd, þunglyndi, uppnám, 

örvænting og samþykki. Þegar barn upplifir mikla eftirsjá getur spenna 

myndast á milli þess sem var og er. Tilhneiging er til að halda fast í gamlar 

minningar og þegar eftirsjá er hvað sterkust getur barnið farið á fyrsta sig 

ferlisins aftur. Söknuður getur birst á margan hátt og gjarnan þannig að 

mikil þörf fyrir að rifja upp gamlar minningar verði ríkjandi. Eirðarleysi getur 

gert vart við sig og erfitt verður að finna sér eitthvað til dundurs. Þessu 

tímabili lýkur ekki fyrr en barn hefur gert sér grein fyrir því að hinn látni 

komi ekki aftur. Í framhaldinu geta sterkar tilfinningar á borð við þunglyndi 

og mikla sektarkennd komið fram. Þetta tímabil getur tekið allt frá sex 

vikum upp í tvö ár. Hins vegar eru viðbrögð barna við missi háð því hvernig 

viðbörgð fullorðinna í kringum barnið eru. Ef barn fær ekki tækifæri til þess 

að tjá sig og sýna tilfinningar sínar getur þetta tímabil verið enn erfiðara. 

Uppnám er það stig sem starfsfólk skóla verður hvað mest vart við en það 

einkennist af miklum einbeitingarerfiðleikum. Erfiðleikar í námi geta einnig 

komið í ljós á þessu stigi og er mikilvægt að kennarar séu vakandi fyrir 

slíkum einbeitingarskorti og vanmeti ekki erfiðleika barnsins. Lítill áhugi á 

námi og minni áhugi á að gera nýja hluti getur verið áberandi. Reglur og 

venjur sem tíðkast innan skólans geta gleymst og eins og Gunnar 

Finnbogason (1998, bls. 12–13) bendir á í samantekt sinni er áríðandi að 

starfsfólk sé meðvitað um líðan og ástands barnsins. 
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Síðasta stig sorgarferlisins að mati Jerwett er að lifa við missinn. Þegar 

barn er komið á þetta stig ferlisins er það tilbúið að líta fram á veginn og er 

síður fast í fortíðinni. Mikilvægt er að hafa í huga að börn geta farið fram og 

til baka í sorgarferlinu, sleppt sumum skrefum og sýna ekki alltaf þær 

tilfiningar sem nefndar eru hér að ofan. Ef barn er fast á ákveðnu stigi getur 

það haft slæm áhrif og þá er mikilvægt að bregðast við og leita til fagfólks 

(Gunnar Finnbogason, 1998, bls. 13). 

Þriðji fræðimaðurinn sem Gunnar Finnbogason (1998) kynnir í samhengi 

sorgarferlis og stiga sorgar er fræðimaðurinn G. H. Pollock. Hann lýsir 

sorgarferlinu í fjórum stigum og gerir ekki greinamun á fullorðnum og 

börnum. Pollock segir að lost sé fyrsta stigið og að það standi yfir á meðan 

einstaklingurinn sé að meðtaka missi náins ástvinar. Á öðru stigi ferlisins 

sýnir einstaklingur kröftug viðbrögð en þó ekki eins kröftug og á fyrsta 

stiginu. Á því stigi er sársaukinn vegna missis mestur en þegar úr honum 

dregur kemst einstaklingurinn í jafnvægi og í betri tengsl við 

raunveruleikann. Þriðja stigið einkennist af miklum söknuði og tómleika. 

Einstaklingurinn gerir sér grein fyrir að sá látni komi ekki aftur og sársauki 

vegna aðskilnaðar er sterkur. Angistarköst og reiði í garð þess sem er farinn 

geta verið sterk. Á fjórða stiginu er einstaklingur farinn að sætta sig við 

missinn og getur haldið lífinu áfram. Pollock tekur það skýrt fram að 

sorgarferlinu ljúki ekki heldur nái einstaklingurinn að lifa við missinn, eða 

með missinum. Tilfinningar eru ekki eins kröftugar og á fyrri stigum en segir 

þó að söknuður og sársauki geti alltaf skotið upp kollinum aftur (Gunnar 

Finnbogason, 1998, bls. 10–11). 

3.4 Hlutverk kennara 

Eins og fram hefur komið vinna kennarar og starfsfólk í skólum vinna með 

syrgjandi börnum og ungmennum og þurfa að aðstoðað þau eftir fremsta 

megni. Góð samskipti við fjölskyldur nemenda er lykilþáttur í þeirri vinnu. 

Hafa þarf í huga að þegar börn missa einhvern nákominn sér upplifa þau 

mikinn sársauka og oft veit fólk ekki hvað það á að segja. Það er hinsvegar 

eðlilegt og því mikilvægt að forðast stöðluð svör eins og að tíminn lækni öll 

sár eða þetta verður allt í lagi (Gunnar Finnbogasson, 1998, bls. 33). 

Sársaukinn sem börn og ungmenni upplifa er eðlilegur og því mikilvægt að 

viðurkenna hann og gefa þeim tíma til að átta sig á aðstæðum. 

Þegar kennari aðstoðar nemendur sína við að takast á við sorg eru 

nokkur atriði sem hann þarf að hafa í huga. Fyrst þarf hann að hafa 

grunnþekkingu á hvernig skuli takast á við sorgarviðbrögð barna og 

unglinga. Þá þarf hann að vera meðvitaður um eigin tilfinningar og viðbrögð 
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við áföllum. Þar sem kennarinn er oft sá aðili innan skólans sem þekkir 

nemandann hvað best þarf hann að reyna að halda faglegri fjarlægð og hafa 

það í huga að hann getur ekki borið sorg nemanda sinna heldur aðeins 

aðstoðað þá við úrvinnslu áfallsins. Ef kennara líður illa í kjölfar áfalls sem 

upp hefur komið í nemendahóp hans er mikilvægt að hann fái tækifæri til 

þess að leita til fagfólks sem getur aðstoðað hann við úrvinnslu eigin 

tilfinninga (Gunnar Finnbogason, 1998, bls. 27).  

Kennari þarf að vera vakandi yfir nemendum sínum og reyna að koma í 

veg fyrir að sá sem fyrir áfalli verður einangri sig frá öðrum. Aðstoða þarf 

nemendur við að stunda nám sitt, ýta undir samskipti barns við fjölskyldu 

sína, reyna að koma auga á erfiðleika sem kunna að vera til staðar heima 

fyrir og reyna að tengjast vinum og skólafélögum (Schonfeld og 

Quackenbush, 2010, bls. 31–32). Börn hafa gjarnan fyrirfram ákveðnar 

hugmyndir um hvernig sorgarviðbrögð eigi að vera og eru hrædd um að þau 

séu ekki að bregðast við eins og til sé ætlast (Schonfeld og Quackenbush, 

2010, bls. 31–32). Stundum hafa þau áhyggjur af því að ef þau sýna einhver 

sorgarviðbrögð séu þau að gera fjölskyldu sinni enn erfiðara fyrir.  

Þegar nemandi kemur aftur í skólann eftir fjarveru vegna áfalls getur það 

reynst honum vel að kennarinn hans viti um stöðu mála og hann finni að 

kennari sé í samskiptum við fjölskyldu hans. Miklu máli skiptir að nemandi 

finni að kennari láti sér aðstæður hans sig varða. Börn og ungmenni sem 

upplifa áfall eða missi þarfnast oft meiri athygli en áður. Erfitt getur verið að 

koma aftur í skólann eftir áföll og því gott að kennari sé búinn að ræða við 

bekkjarfélaga barnsins og undirbúa þá til að koma í veg fyrir sögusagnir. 

Gott getur verið að útskýra hegðun sem getur gert vart við sig og beina til 

nemenda að sýna tillitssemi (Sigurður Pálsson, 2008, bls. 85). 

Nám fer oftar en ekki úr skorðum þegar nemandi upplifir áfall eða sorg. 

Því er mikilvægt að hafa í huga að námsefni sé ekki of þungt og taka þarf 

tillit til nemandans á meðan hann kemst í gegnum erfiðasta tímann. Börn og 

ungmenni geta upplifað erfiðleika á heimili sínu í kjölfar áfalls og er því 

mikilvægt að kennari hafi auga með nemandanum og ræði við hann ef hann 

tekur eftir miklum breytingum á hegðun eða líðan hans. Hafa þarf í huga að 

skólinn er oft griðarstaður nemenda þar sem allt er í föstum skorðum og 

veitir það börnum öryggi. Því er mjög mikilvægt að kennarar sýni 

nemendum umhyggju og þeir hafi í raun velferð nemandans í fyrirrúmi. Til 

þess að svo megi verða þarf kennari að gefa sér sérstakan tíma til að sinna 

nemandanum (Schonfeld og Quackenbush, 2010, bls. 31–32). 
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3.5 Samantekt 

Mörg hugtök eru notuðu í samhengi þess að einstaklingar verða fyrir 

áföllum og upplifa sorg af einhverju tagi.  

Sorg og sorgartengd hugtök eru notuð við aðstæður þar sem eitthvað 

óvænt gerist eða veldur mikilli sorg og vanmætti einstaklinga. Slík sorg 

veldur einstaklingi áfalli sem getur kallað fram sterk viðbrögð og djúpa sorg 

sem getur varað í styttri eða lengri tíma. Þannig upplifa einstaklingar sem 

verða fyrir áfalli oft margs konar tilfinningar sem erfitt getur verið að 

útskýra og því er mikilvægt að viðkomandi fái viðeigandi aðstoð til að átta 

sig á og vinna úr tilfinningum sínum. Sorg getur bæði birst í andlegum og 

líkamlegum einkennum og til að átta sig á þeim hafa fræðimenn skilgreint 

þrjú til fimm stig sorgar sem gagnlegt getur verið að þekkja svo vanda megi 

leiðsögn og stuðning við fólk. Röð þessara stiga og lengd getur verið 

mismunandi á milli einstaklinga og misjafnt hvort þeir upplifi öll stigin eða 

eitt meira en annað.  

Af framansögðu má vera ljóst að sama hversu mörg stig sorgar eru talin 

fela þau í sér að starfsfólk skóla þarf að þekkja þau í grófum dráttum til að 

geta leiðbeint og stutt börn og ungmenni í skólum. Stigin geta auðveldað 

hinum fullorðnu að átta sig á hvar barn er statt í ferlinu og skapað forsendur 

eðlilegs umburðarlyndis, tilitssemi og sveigjanleika svo nemendur nái frekar 

að takast á við breyttar aðstæður. Til þess að vel sé á málum haldið þarf því 

að móta skipuleg viðbrögð við áföllum sem taka mið af stigum sorgar og 

verða slík viðbrögð að birtast í áætlunum skóla sem allir starfsmenn þeirra 

og foreldrar hafa aðgang að og þekki svo stuðningur við börn og ungmenni 

skóla verði sem vönduðust. Með þetta í huga má vera ljóst að samræma 

þurfi viðbrögð á hverjum stað og það verði að vera í höndum teymis sem 

beri ábyrgð á aðgerðum hverju sinni. 
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4 Rannsóknir á viðbrögðum við áföllum barna og 
ungmenna 

Rannsóknir á viðbrögðum barna og ungmenna við áföllum og sorg benda til 

mikilvægis þess að starfsfólk skóla sé meðvitað um mögulega breytt 

hegðunarmynstur sem börn og ungmenni kunna að sýna í kjölfar áfalla. Í 

þessum kafla eru dregnar saman helstu rannsóknir hérlendis og í 

nágrannaríkjum okkar um viðbrögð við áföllum barna og ungmenna. 

Norski sálfræðingurinn Alte Dyregrov (2008) hefur í skrifum sínt bent á 

að mikilvægt sé að börn og ungmenni hafi góðan félagslegan stuðning þegar 

þau verða fyrir áfalli. Hann hefur mikið rannsakað og skrifað um áföll barna 

og í bók sinni Grief in Children telur hann upp hvernig heppilegast sé að 

hjálpa börnum í sorg. Dyregrov (2008, bls. 125) bendir á að skólinn sé stór 

þáttur í lífi barns og því mikilvægt að viðbrögðin séu eins fagleg og frekast er 

unnt. Hann fullyrðir að nauðsynlegt sé að hafa tilbúna áfallaáætlun þegar 

áfall verður, ekki dugi að spila hlutina eftir eyranu þegar staðið sé frammi 

fyrir vandanum. Hann fullyrðir líka að kennari sé sá aðili innan skólans sem 

þekkir barnið hvað best og hlutverk kennara í sorgarferli barnsins sé því 

stórt (Dyregrov, 2008, bls. 126).  

Ekki eru til margar íslenskar rannsóknir á áföllum nemenda eða 

áfallaáætlunum í grunnskólum landsins. Í megindlegri rannsókn Gunnars 

Finnbogasonar og Hildar Bjargar Gunnarsdóttur (2010) voru áfallaáætlanir 

grunnskóla í landinu kannaðar. Vefsíður grunnskólanna voru skoðaðar og 

athugað var hvort áfallaáætlanir væru þar til staðar. Ef áætlanir var ekki að 

finna á vefsíðum skólanna var haft samband við skólana og óskað eftir þeim 

(Gunnar Finnbogason og Hildur Björg Gunnarsdóttir, 2010, bls. 2–3). Fram 

kemur í rannsókn þeirra að í 42 af 172 grunnskólum landsins voru 

áfallaáætlanir aðgengilegar á vefsíðu skólanna eða í um 24% tilvika. Eftir að 

óskað hafi verið eftir áfallaáætlunum frá skólunum sem ekki voru með þær 

aðgengilegar á vefsíðu sinni jókst fjöldi áætlana sem greindur var upp í 97 

eða um 56% (Gunnar Finnbogason og Hildur Björg Gunnarsdóttir, 2010, bls. 

6–7).  

Í niðurstöðum Gunnars og Hildar Bjargar (2010) kemur fram að í þeim 

skólum sem svör bárust frá voru ekki allir grunnskólar með áfallaáætlanir. 

Þau benda á (bls. 1) á að mikill skortur sé á rannsóknum á áfallaáætlunum í 

grunnskólum og að ekki sé óalgengt að í áfallaráði grunnskóla sitji 
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hjúkrunarfræðingur og sálfræðingur. Samkvæmt niðurstöðum þeirra voru 

hjúkrunarfræðingar í 83% tilvika hluti af áfallaráði. Þá leggja þau áherslu á 

að mikilvægt sé að hver skóli móti sína áætlun út frá aðstæðum hvers og 

eins þar sem þekking og reynsla starfsfólks á hverjum stað sé mismunandi. 

Þau telja einnig mikilvægt að stjórnendur séu á meðal þeirra sem sjá um að 

semja áætlunina en starfsfólk þurfi einnig að taka þátt (Gunnar Finnbogason 

og Hildur Björg Gunnarsdóttir, 2010, bls. 4). 

Í grein Margrétar Blöndal hjúkrunarfræðings (2007) um áfallahjálp og 

afleiðingar áfalla kemur fram að miklu máli skiptir að einstaklingur sem 

verður fyrir áfalli geti unnið úr áfallinu. Ef hann upplifir sterk 

áfallastreituviðbrögð til langs tíma getur hann þróað með sér sjúkdóma eins 

og kvíða, áfengis- og vímuefnafíkn, áfallastreituröskun og þunglyndi (bls. 5). 

Ef einstaklingur er kominn í slíka stöðu er mjög mikilvægt að hann leiti sér 

sálfræðiaðstoðar sem fyrst. 

Jónína Dagmar Ásgeirsdóttir (2013) rannsakaði vorið 2013 áfallaáætlanir 

í leikskólum í Reykjavíkur, bæði einkareknum og þeim sem borgin rekur. Þar 

kemur fram að flestir leikskólar í borginni höfðu keypt tilbúna áætlun sem 

nemendur á þriðja ári í kennaranámi höfðu gert í lokaverkefni sínu um 

áfallaáætlanir í leikskólum og aðlagað að sínu skólaumhverfi. Af öllum 

leikskólum á vegum Reykjavíkurborgar voru á þessum tíma 67% leikskóla 

með skilgreinda áfallaáætlun í skólunum (bls. 17). Eftir greiningu 

áætlananna kom í ljós að þær tóku aðallega mið af andláti, alvarlegum 

veikindum og alvarlegum slysum (Jónína Dagmar Ásgeirsdóttir, 2013, bls. 

16). Þegar starfsfólk var spurt um hvort það hafi fengið einhverja þjálfun 

eða fræðslu um hvernig ætti að bregðast við áföllum kom í ljós að í 19 af 40 

skólum hafði starfsfólk fengið handleiðslu eða í 48% tilfella. Af þessum 19 

skólum voru 10 skólar sem höfðu sótt námskeið í skyndihjálp eða 

slysavörnum.  

Í áfallateymum leikskólanna í Reykjavík voru leikskólastjórar og 

aðstoðarleikskólastjórar í flestum tilfellum hluti af áfallateymi. 

Leikskólastjórar voru í 98% tilfella og aðstoðarleikskólastjórar í 82% tilfella. 

Deildarstjórar voru einnig í 25% tilfella hluti af áfallateymi skólanna. Það 

sem vakti athygli er að prestar eru í um 20% tilfella hluti af áfallateymi 

leikskólanna (Jónína Dagmar Ásgeirsdóttir, 2013, bls. 21). Þá kom fram hjá 

Jónínu Dagmar (bls. 22) að stjórnendur séu lykilstarfsmenn í áfallateymum 

leikskólanna. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að menntun starfsfólks var 

fjölbreytt og þótti það styrkur skólanna þegar kom að setja saman 

áfallaáætlun. 



29 

Í rannsókn Karólínu Þórunnar Guðnadóttur frá árinu 2015 skoðaði hún 

hlut skóla og áfallaáætlana í þremur grunnskólum í Reykjavík. Rannsóknin 

var eigindleg og byggðust viðtalsgögn á þátttöku þriggja starfsmanna í 

jafnmörgum skólum. Í niðurstöðum kom fram að mikilvægt væri að 

áfallaáætlunin væri nákvæm í útfærslu og þyrfti ekki einungis að taka 

viðmið af þeim sem verður fyrir áfallinu heldur líka þeirra sem tengjast 

áfallinu með beinum eða óbeinum hætti (Karólína Þórunn Guðnadóttir, 

2015, bls. 60). Einnig kom fram að mikilvægt væri að uppfæra áfallaáætlanir 

reglulega og þær þyrftu að vera þannig uppsettar að auðvelt væri að aðlaga 

þær að mismunandi aðstæðum (Karólína Þórunn Guðnadóttir, 2015, bls. 

59). Í máli viðmælenda Karólínu kom skýrt fram að samskipti við fjölskyldur 

nemenda skipti miklu máli og nauðsynlegt sé að skólinn vinni vel með 

heimilinu (bls. 63). Fram komu vísbendingar um að aðgengi að sáluhjálp frá 

presti eða sálfræðingi væri gott í Reykjavík og að á landinu störfuðu 

skólasálfræðingar og fagaðilar utan skólanna og taldi höfundur það jákvætt 

(Karólína Þórunn Guðnadóttir, 2015, bls. 61). Ennfremur kemur fram í 

niðurstöðum Karólínu (bls. 63) að áfallaáætlanir séu mikilvæg verkfæri til 

þess að takast á við áföll af ýmsu tagi bæði hjá nemendum og starfsfólki og 

að skólinn sé góður vettvangur til þess að aðstoða nemendur við að takast á 

við áföll (Karólína Þórunn Guðnadóttir, 2015, bls. 63). 

 

Af þessum rannsóknum má læra að áfallaáætlanir eru mikilvægar þegar 

aðstoða þarf nemendur við að takast á við áfall. Kennarar eru mikilvægir 

hlekkir í því hlutverki skóla og kennarar líklega þeir starfsmenn innan 

skólans sem þekkja nemendur hvað best. Hins vegar er líka mikilvægt að 

kennari hugi að faglegri nánd við nemendur og sé meðvitaður um eigin 

tilfinningar og fái faglega leiðsögn ef á þarf að halda. 

Skipulegar áætlanir um viðbrögð við áföllum þykja hafa sýnt sig vera 

bæði mikilvæg leiðsögn og stuðningur í starfi skóla. Í slíkum áætlunum þarf 

að vera leiðbeining um að helstu einkenni áfalla og sorgarviðbragða sem 

birst geta í kjölfarið. Slíkt getur tryggt að fyrstu viðbrögð starfsfólks 

skólanna séu vönduð og markviss og eykur líkur á að óeðlileg framkoma og 

mikil vanlíðan verði rétt greind. Þá þurfa í slíkum áætlunum að vera 

upplýsingar um með hvað hætti eftirfylgni með nemendum eigi að vera svo 

allir hafi yfirsýn yfir verkferla og til hverra eigi að leita ef upp koma 

spurningar. 
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5 Aðferð 

Rannsókn sem þetta meistaraverkefni byggir á er mikilvægur liður 
rannsókna á íslensku skólastarfi, því eins og fram kemur í Aðalnámskrá 
grunnskóla (2011, bls. 27) fást með slíkum rannsóknum upplýsingar um 
hvort réttindi barna og ungmenna til menntunar og þjónustu sé eins og 
þeim ber samkvæmt lögum. 

Meginmarkmið þessarar meistarararannsóknar var að skoða hvernig 
áætlanir grunnskóla Fjarðabyggðar um viðbrögð við áföllum nemenda er 
háttað. Með þetta markmið að leiðarljósi þótti mikilvægt að rýna í opinber 
stefnuskjöl, eins og Aðalnámskrá og stefnu og stuðning sveitarfélagsins, 
uppbyggingu og inntak áfallaáætlana, eftirfylgni í kjölfar áfalla innan og af 
hálfu skólans og hvernig þjónustu sveitarfélagsins vegna áfalla er háttað. 
Tilgangurinn er að afla upplýsinga um stöðu mála svo greina megi áskoranir 
og tækifæri til úrbóta en lokamarkmið slíkra rannsókna ætti ávallt að vera til 
að bæta nám nemenda. Til að styrkja gildi niðurstaðna er reynt að beita 
öguðum vinnubrögðum eftir aðferðum vísinda og vandað til verka eftir 
fremsta megni. 

Hér á eftir verða rannsóknarspurningar kynntar og rannsóknaraðferð 
útskýrð með upplýsingum um þátttakendur, öflun, greiningu og úrvinnslu 
gagna. Að lokum er fjallað um siðferðileg álitamál. 

5.1 Rannsóknarspurningar 

Rannsókn þessi beindist að grunnskólum í Fjarðabyggð veturinn 2015–2016. 

Mótuð var ein megin rannsóknarspurning þar sem spurt var: Hvernig er 

áætlunum grunnskóla Fjarðabyggðar við áföllum háttað. Til að leita svara 

við henni voru mótaðar fjórar undirspurningar: 

1. Hver er stefna sveitarfélagsins Fjarðabyggðar um viðbrögð við 

áföllum í grunnskólunum? 

2. Hver er uppbygging og inntak áfallaáætlana skóla? 

3. Hvernig er nemendum sem orðið hafa fyrir áfalli fylgt eftir 

innan og af hálfu skólans? 

4. Hvernig er þjónustu vegna áfalla háttað í sveitarfélaginu? 

Með þessar spurningar að leiðarljósi var gagnaöflun undirbúin og 

úrvinnsla gagna og greining skipulögð.  



32 

5.2 Eigindleg nálgun rannsóknar 

Þegar velja á aðferð við rannsókn er að jafnaði staðið frammi fyrir vali á milli 

eigindlegra eða megindlegra aðferða. 

Í ljósi rannsóknarspurningar var ákveðið að beita eigindlegri 

aðferðarfræði. Megindleg aðferðarfræði varð ekki fyrir valinu því slíkar 

aðferðir eru yfirleitt notaðar þegar skoða skal stærri hópa og reyna að 

alhæfa um niðurstöðurnar fyrir þýði, ekki bara úrtakið (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013, bls. 230). Þá getur verið erfitt að kanna reynslu og 

hugarheim þátttakenda og fá ítarleg svör þegar staðlaðar spurningar eru 

notaðar.  

Eigindlegar aðferðir eiga það sameiginlegt að leitast eftir að skilja og lýsa 

ákveðnum fyrirbærum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 239). Það á vel við 

í tilviki þessarar rannsóknar. Janesick (1994) útskýrir hvernig mikilvægt sé að 

rannsakandinn, sem framkvæmir eigindlega rannsókn, sé meðvitaður um 

eigin viðhorf og fyrirframgefnar hugmyndir eða skoðanir um það sem á að 

rannsaka. Þannig þarf rannsakandi að huga að eigin reynslu á sviði 

rannsóknarefnis, ígrunda eigin skilning og þekkingu á viðfangsefninu. 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 240).  

Gallar eigindlegra aðferða geta hins vegar falist í því að lengri tíma tekur 

að taka safna gögnum en þegar megindlegum aðferðum er beytt. Þá vinnst 

túlkun gagna með öðrum hætti en megindlegra og getur verið snúið ef ekki 

er vandlega undirbúið og reynt að vinna greiningu með skipulegum hætti. Í 

þessari rannsókn þóttu hins vegar kostir eigindlegra rannsóknaraðferða 

vera ótvíræðir því kafa ætti í viðfangefnið og reyna að fá dýpri skilning á 

stöðu mála en megindlegar aðferðir geta veitt.  

Ákveðið var að afla tvenns konar gagna til að leita svara við spurningum 

rannsóknarinnar. Annars vegar opinberum upplýsingum sem birtast í stefnu 

sveitarfélagsins og á heimasíðu skólanna. Hins vegar með viðtölum við 

stjórnendur. 

Algengasta leið við söfnun gagna í eigindlegum rannsóknum eru líklega 

viðtöl og í þessari rannsókn ákveðið var að beita hálf-opnum viðtölum. Því 

var mótaður viðtalsrammi (sjá viðauka) sem stuðst var við er þau fóru fram. 

Með því var reynt að tryggja ákveðið samræmi svo bera mætti svör 

viðmælenda saman en samt gefa svigrúm fyrir viðmælendur til að koma 

sjónarmiðum sínum og áherslum til skila (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 137). 

Tekið var tilgangsúrtak sem fólst í að viðmælendur voru valdir út frá efni 

rannsóknar og leitað til viðmælenda sem hafa þekkingu á efninu eins og 

Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir (2013, bls. 130) mæla með.  
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Eins og Helga Jónsdóttir (2013, bls. 137) bendir á viðtöl eru gagnleg til 

þess að skoða reynslu fólks í námi, starfi og til að kanna þekkingu fólks og 

reynslu af tilteknu viðfangsefni. Viðtöl eru ýmist notuð ein og sér eða með 

öðrum rannsóknargögnum. Hins vegar þarf að skipuleggja þau vel og hafa í 

huga megingalla viðtalsrannsókna sem er hve langan tíma gagnaöflun getur 

tekið. 

5.3 Öflun gagna og úrvinnsla 

Í ljósi rannsóknarspurninga þótti mikilvægt að afla og rýna í þrenns konar 

gögn. Í fyrsta lagi opinber stefnuskjöl um grunnskóla. Þar er átt við lög um 

grunnskóla, Aðalnámskrá grunnskóla og stefnu Fjarðabyggðar um skóla og 

velferðarmál. Í öðru lagi var rýnt í áfallaáætlanir hvers skóla sem fengnar 

voru hjá skólunum sjálfum, ýmist á vef skólanna eða frá skólastjórnendum. Í 

þriðja lagi voru tekin viðtöl við starfsmenn grunnskólanna. 

Eftir rýni í stefnuskjölin og áætlanir grunnskólanna fimm í Fjarðabyggð 

var sendur tölvupóstur til allra skólastjóranna. Þar var viðfangsefni 

rannsóknarinnar kynnt. Í framhaldinu hafði höfundur samband símleiðis við 

skólastjórana og óskaði eftir leyfi fyrir rannsókninni og þátttöku þeirra sem 

fara fyrir eða hafa verið í áfallateymi skólanna. Þrjú af fimm viðtölum fóru 

fram á tímabilinu 1.–9. mars 2016 og síðari tvö viðtölin fóru fram 29. mars 

og 1. apríl 2016. Öll viðtöl nema eitt fóru fram í skólunum sjálfum, en eitt 

viðtalanna fór fram símleiðis. Ástæðan var að skólastjóri sagðist ekki hafa 

neina reynslu af því að vinna eftir áfallaáætlun þar sem engin áföll höfðu 

snert skólastarfið frá því hann tók til starfa. Féllst hann samt á að svara 

þeim spurningum sem við áttu í gegnum síma. 

Viðmælendur hafa ólíkt starfsheiti innan skólanna, en allir höfðu þeir 

það sameiginlegt að vera eða hafa verið í áfallateymi skólanna. Starfsheiti 

þeirra voru skólastjóri, námsráðgjafi eða kennari. Þar sem tilgangur 

rannsóknarinnar er ekki að greina upplifun einstaklinganna, heldur að 

skoðaða hvernig áætlunum skólanna um viðbrögð við áföllum nemenda er 

háttað þótti meginatriðið að fá upplýsingarnar frá þeim sem helst þekktu til 

en ekki að þeir gengdu tilteknu starfi. Til að fela frekari auðkenningu á 

skólunum eru þeir ekki nefndir á nafn né gefið sérstök dulnefni. Á sömu 

forsendum eru einstaka viðmælendur ekki kynntir og vitnað er í þá alla í 

karlkyni. Þetta er mikilvægt því í fámennum bæjarfélögum getur verið 

auðveldara en ella að rekja svör til einstaklinga. Viðfangsefni 

rannsóknarinnar er viðkvæmt og því enn mikilvægara að enginn verði fyrir 

neinum skaða eða óþægindum af völdum hennar.  
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Við greiningu gagna var leitast við að draga fram aðalatriðin, helstu 

meginþræði eins og hvað væri sameiginlegt og hvað greindi í sundur og líka 

að reyna að átta sig á hvað væri ekki sagt og/eða hvað virtist vanta (Kristín 

Björnsdóttir, 2013, bls. 275).  

Í þessari rannsókn var ákveðið að taka hálfopin viðtöl en það felur í sér 

að rannsakandi hefur til hliðsjónar ákveðinn viðtalsramma (sjá viðauka) sem 

stuðst er við í meginatriðum. Helga Jónsdóttir (2013, bls. 143) bendir á að í 

slíkum viðtölum er viðmælanda gefið svigrúm til að tjá sig um fleira en það 

sem spurt er um og bæta við því sem honum finnst málinu tengt.  

Viðtölin voru hljóðrituð með leyfi viðmælenda og síðan afrituð frá orði til 

orðs. Í lok rannsóknar var öllum hljóðskrám eytt. 

5.4 Siðferðileg álitamál 

Til þess að rannsókn þessi uppfylli allar þær kröfur og reglur sem ætlast er 

til þarf að hafa siðferðisleg mál í huga.  

Sigurður Kristinsson (2013, bls. 73) bendir á að til þess að taka megi 

mark á svörum viðmælenda sé mikilvægt að nálgast þá af virðingu og reyna 

ekki að þvinga fram þátttöku eða tiltekin svör. Í ósk eftir samtali við 

viðmælendur var því í þessari rannsókn reynt að þrýsta ekki um of á 

þátttakendur í upplýsingaleitinni. Lögð var áhersla á að nálgast 

viðfangsefnið og viðmælendur af virðingu og gæta þess að rannsakandinn 

eða viðfangsefni rannsóknarinnar hefði ekki skaðleg áhrif. Þá voru 

þátttakendur upplýstir um tilgang rannsóknarinnar eins og Sigurður 

Kristinsson (2013, bls. 82) bendir á að sé mikilvægt og útskýra með hvaða 

hætti niðurstöður hennar verða birtar.  

Í fámennu ríki eins og á Íslandi og þegar sjónum er beint að tilteknu 

sveitarfélagi eins og raunin er í þessari rannsókn, getur verið erfitt að fela 

einstaka viðmælendur. Því fór rannsakandi mjög varlega með öll þau gögn 

sem hann aflaði. Viðtalsgögn voru til dæmis ekki send með tölvupósti eða 

geymd á netsvæðum af neinu tagi. Hljóðskrám var síðan eytt að rannsókn 

lokinni eins og viðmælendum var lofað.  
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6 Niðurstöður 

Hér á eftir eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Fyrst er gerð grein fyrir 

áfallaáætlunum skólanna í Fjarðabyggð, þá tilvist og samsetningu áfallaráða 

og síðan reynslu viðmælenda af notkun áætlana í viðbrögðum við áföllum 

nemenda. Næst er gerð grein fyrir því hvernig eftirfylgni með nemendum í 

kjölfar áfalla virðist háttað í Fjarðabyggð. Síðan er dregið saman það sem 

viðmælendum þótti hafa gengið vel í tilvikum áfalla og hvað þeim þótti 

brýnt að bæta. Í lokin er samantekt á helstu niðurstöðum. 

6.1 Áfallaáætlanir skóla 

Eins og áður var kynnt var ekki að finna áætlun um viðbrögð við áföllum á 

heimasíðu sveitarfélagsins Fjarðabyggðar né samræmd grunnviðmið um 

það sem ætti að koma fram í áætlunum skóla.  

Í máli viðmælenda kom fram að þeir töldu sveitarfélagið ekki eiga 

samræmda áfallaáætlun né að þeim hafi verið kynnt tiltekin viðmið um 

fyrstu viðbrögð við áföllum svo hægt væri að setja þau í áætlanir skólanna. 

Aðspurðir hvort þeir gætu leitað til sinna yfirmanna um verklag eða aðstoð 

við endurskoðun áfallaáætlanna mátti greina efasemdir um að stuðning 

væri þangað að sækja. 

Nei, nei það er ekkert svoleiðis, ég bara bý til eða finn hvernig 

er best að vinna ... ég get hringt og ég hef gert það, í 

fræðslustjóra þá en hann er í raun á sömu blaðsíðu og ég, það 

er ekkert til. 

Nei ég held að það sé bara þannig að hver og einn skóli gerir 

bara sína áætlun, allavega held ég að það sé svoleiðis hér... 

ekkert sem hefur verið kynnt fyrir okkur og ég held því miður 

að þetta sé eitthvað sem svolítið gleymist. 

Einn viðmælandi sagðist ekki hafa þurft að takast á við alvarleg áföll á 

sínum starfsferli og því ekki hafa velt þessu sérstaklega fyrir sér, en benti á 

að auðvelt væri að fá ráð og aðstoð hjá yfirmönnum sínum. 

... ef við þurfum meiri stuðning og leitum eftir honum þá er allt 

gert til að við fáum þann stuðning hjá fjölskyldusviðinu. ... 

maður bara tekur upp tólið og hringir og fær viðtalsspjall. 
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Sami viðmælandi hrósaði félagsþjónustu sveitarfélagsins og sagði hana 

alltaf til taks ef á þyrfti að halda. 

Allir skólar áttu áfallaáætlanir sem birtar voru á heimasíðu skólans nema 

í einu tilviki, sem rannsakandi fékk senda eftir að hafa óskað eftir henni. Við 

rýni í þessar áætlanir kom í ljós að þær voru í grunninn mjög svipaðar en 

misítarlegar, á bilinu 4–13 blaðsíður.  

Í öllum áætlunum kom fram að kalla skuli saman áfallaráð þegar 

nemendur eða starfsfólk verða fyrir áfalli og hvernig skuli bera sig að ef 

náinn ættingi nemenda, starfsmaður skólans eða nemandi lætur lífið. Í 

áætlun eins skólans var á hnitmiðaðan hátt gerð grein fyrir hvernig skuli 

bregðast við áföllum almennt og í tveimur af fjórum kom fram að samráð 

skyldi haft við aðstandendur ef áfall yrði.  

6.2 Áfallaráð 

Nemendafjöldi skólanna fimm er mjög ólíkur, á bilinu 20 til 200 nemendur.  

Allir viðmælenda nema einn höfðu það sameiginlegt að sitja annað hvort í 

áfallaráði og/eða nemendaverndaráði eða hafa reynslu af setu í áfallaráði. 

Hlutverk áfallaráðs var skilgreint í þremur af fimm áætlunum 

grunnskólanna (táknað sem ferhyrningar á Mynd 1) og þar kemur fram að 

eitt af hlutverkum þeirra felst í að vinna aðgerðaáætlun um hvernig skuli 

bregðast við áföllum sem snerta skólastarfið.  

Mynd 1  Yfirlit yfir í hvaða skólum eru áfallaráð og hvaða átælunum hlutverk 
þeirra er skilgreint 
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Í þessum þremur áætlunum var sérstaklega skilgreint hve mikilvægt væri 

að vera vel undirbúinn ef áföll verða. Einn af þessum þremur skólum 

(gráskyggðir ferhyrningar) höfðu starfandi áfallaráð. Í tveimur áætlunum 

skólanna (sporöskjulagðar form á mynd 1) var hlutverk áfallaráðs ekki skýrt 

skilgreint. Í þremur skólum voru hins vegar áfallaráð sameinuð 

nemendaverndarráði (óskyggð form á mynd 1). Því voru tveir af skólunum 

fimm með starfandi sérstök áfallaráð. Þá vakti athygli að í aðeins einni 

áfallaáætlunum (undirstrikað heiti skóla) var tilgreint að það væri á ábyrgð 

ráðsins að endurskoða áætlunina reglulega.  

Aðspurðir um hverjir ættu sæti í ráðinu kom í ljós að ólík samsetning er á 

milli skólanna og ekki eru jafn margir aðilar í ráðunum á hverjum stað. Hins 

vegar áttu öll ráðin það sameiginlegt að skólastjóri eða aðstoðarskólastjóri 

hvers skóla sat í áfallaráði síns skóla. Að öðru leyti virtust ráðin samsett af 

fjölbreyttum hópi fólks sem bæði vinnur innan veggja skólans og utan hans. 

Sem dæmi virðast skólahjúkrunarfræðingur eða námsráðgjafi sitja í ráðinu 

og virðast þá gjarnan í áfallaráði eða nemendaverndarráði í fleiri en einum 

skóla. Að auki voru tekin dæmi af presti, sérkennara, kennara og stigstjóra 

sem hluta af teyminu og í einu tilfelli var talað um að umsjónarkennarar 

nemenda kæmu inn þegar um minni áföll væri að ræða. Einn viðmælandi 

minntist á að ekki væri alltaf aðgengi að öllum í teyminu hverju sinni og 

útskýrði hvernig námsráðgjafar og skólahjúkrunarfræðingar sinntu fleiri 

skólum en einum og að hjúkrunarfræðingur væri stundum bundinn í öðrum 

störfum hjúkrunar eins og mæðraskoðun. Hins vegar kom skýrt fram að 

hlutverk umsjónarkennara væri mikilvægt í tengslum við samskipti við 

nemandann. 

... umsjónakennarinn sem kemur inn og er algjörlega leiðandi 

og snýr sér alfarið að nemendum. 

Aðspurðir um ástæður þess af hverju ekki væri starfandi áfallaráð í 

skólunum þrem komu ólík og ekki nein bein svör eða sérstakar ástæður 

tilgreindar. Einn viðmælandi sagði ástæðuna vera vegna þess hversu 

fámennur skólinn væri. Annar viðmælandi hafði orð á því að teymið hefði 

verið lagt niður og hann skildi ekki afhverju sú breytingin varð, en hún hafi 

orðið í kjölfar breytinga á stjórnunarteymi skólans.  

... þetta teymi var fellt niður eða það breyttist og þá var 

skólahjúkrunarfræðingur, skólastjóri, féló og sérkennari, held 

að það hafi ekki verið fleiri sem sátu í þessu teymi. Það var 
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enginn almennur starfsmaður ... ég skildi aldrei af hverju þessi 

breyting varð. 

Í tveimur skólanna sem ekki höfðu haft starfandi áfallaráð virtust 

verkefni þess hafa fallið inn í hlutverk og verksvið nemendaverndarráðs og 

óljóst af hverju það varð en skýrt þótti að það þyrfti að virkja ráðið á ný.  

... það er alltaf spurning um að stofna nýtt teymi og virkja það, 

en svo er alltaf spurningin hver á að sitja í því, það verður að 

vera einn af stjórnendum og hérna, já við töluðum um það nú í 

vetur að við þyrftum að koma þessu af stað aftur. 

Uppfærsla á áfallaáætlunum er eitt af hlutverkum áfallaráðs og þegar 

spurt var um hvernig þeim málum væri háttað kom fram að ekki virðist eins 

staðið að uppfærslu áætlana í skólunum. Sumir töldu að það þyrfti ekki því 

áætlanirnar hefðu reynst vel.  

Hún er í raun óbreytt en það var fyrir 3–4 ár síðan ... þá fórum 

við í gegnum hana en sáum enga ástæðu til þess að breyta 

henni því hún hafði virkaði mjög vel að okkar mati. 

 Í einum skólanum fólst virkni ráðsins fyrst og fremst í því að fara yfir 

áætlunina á hverju hausti og skoðað hvort einhverju þyrfti að breyta, eins 

og endurskoða símanúmer og aðrar upplýsingar. Í einum skólanum þar sem 

áfallaráð hafði verið lagt niður útskýrði viðmælandi hvernig vinnulaginu við 

endurskoðun áfallaáætlunarinnar og/eða verkefni hennar hefði verið 

háttað. Eitt af fyrstu verkefnum teymisins að hausti væri að fara yfir og 

ræða stöðu allra nemenda, hvað hefði breytist og hverjar væru aðstæður 

þeirra. 

Já hún var skoðuð á hverju hausti þegar við settumst niður til 

að fara yfir nemendahópinn, við byrjuðum alltaf skólaárið á að 

fara yfir allan nemendahópinn þegar það var svona mánuður 

liðinn af skólanum, þá hittist teymið. Þetta er ekki það stór 

eining og þar var hver nemendahópur tekinn fyrir og aðstæður 

nemenda skoðaðar, heimilisaðstæður og þá var líka farið yfir, 

þessi missti afa sinn í fyrra, þannig að það var alltaf búið að 

ræða allan hópinn ... ég veit ekki til þess að áætlunin hafi verið 

uppfærð eftir að ég hætti í teyminu fyrir þremur árum. 
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Af ofangreindu má segja að tveir af fimm grunnskólum í Fjarðabyggð 

hafa áfallaráð. Þá kom fram að málefnum sem eru á verksviði áfallateyma 

sé sinnt af fjölbreyttum hópi sem starfar í samvinnu við eða innan skólanna 

á hverjum stað. Samsetning áfallaráða sé fjölbreytt og háð stærð skóla og 

aðstæðum á hverjum stað. Þá virðast ráðin misjafnlega virk og hafa ólíkt 

verklag á störfum sínum, t.d. við endurskoðun áætlana. 

6.3 Reynsla viðmælenda 

Aðspurðir um hvort viðmælendur hefðu reynslu af alvarlegum áföllum og 

þá hugsanlega af notkun áfallaáætlana tóku þrír af fimm viðmælendum 

dæmi á borð við dauðsfall náinna fjölskyldumeðlima, slys og langvarandi 

veikindi. Öll áföllin snertu nemendur skólanna náið. Enginn af 

viðmælendum hafði hins vegar upplifað slys eða dauðsfall nemanda á 

skólatíma.  

Aðspurðir um hver viðbrögð skólans hefðu verið ef upp kæmu áföll sem 

snertu nemendur og starfsfólk voru svörin svipuð frá skólunum. 

Áfallaáætlunin hafði verið haldreipið þar sem á hana hafði reynt. Einn 

viðmælandi tók dæmi af andláti innan skólans í kjölfar slyss. Þar byggðist 

ferli viðbragða á áfallaáætluninni og að á hana hefði mikið reynt. Presturinn 

í bænum reyndist lykilmaður í sálgæsluferlinu og til að liðsinna honum hafði 

annar prestur verið kallaður til. Hafði því kirkjan sinnt stóru hlutverki og 

aðstoðað við að tilkynna nemendum skólans hvað hafi komið fyrir. Í þessu 

tilviki hafði verið unnið eftir áfallaáætlunni í 10 daga eftir slysið. 

Skólastjórnendur og áfallaráð unnu í þessu tilviki meira á bakvið tjöldin og 

voru í samskiptum við aðstandendur og fagaðila.  

Annar viðmælandi hafði svipaða reynslusögu að segja sem minnir á 

mikilvægi áfallaáætlunar þar sem skýrt er hver gerir hvað og í hvaða röð.  

... þá hefur áfallaáætlunin verið okkar leiðbeining ... kallað er á 

sal þegar það hafa verið stór áföll, það hefur þurft að kalla allan 

skólann á sal, það hefur verið aðstoðarskólastjóri sem hefur 

yfirleitt séð um það, er mjög góður í því. 

Einn viðmælandi benti á að þegar skólanum berast upplýsingar eða 

tilkynningar um alvarlega atburði þurfi fyrstu skref að vera skýr svo 

upplýsingarnar fari rétta boðleið.  

Það er misjafnt eftir því hvernig skólinn er látinn vita af áfallinu 

en ef það er hringt í skólann í upphafi dags þá er haldinn 
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starfsmannafundur í upphafi dags. Í framhaldi eru 

umsjónarkennarar látnir fara inn í sína bekki og síðan ... hittist 

áfallaráðið og ákveður hvert framhaldið er og eftir því hversu 

alvarlegur atburðurinn er. 

Annar viðmælandi tók dæmi af því að sá sem fær upplýsingar fyrstur fari 

eftir áætluninni og hafi samband við stjórnendur sem síðan geta hafið vinnu 

eftir áætluninni. 

Við reynum að fara eftir áfallaáætluninni, við förum bara eftir 

henni... yfirleitt er það þannig að þegar einhver áföll verða þá 

fréttum við stjórnendur það eða það er haft samband við 

umsjónarkennara en ef umsjónarkennari fréttir af áfalli þá 

kemur hann alltaf og talar við okkur stjórnendur og lætur okkur 

vita. 

Einn viðmælandi talaði um hvernig nemendahópurinn væri skoðaður í 

kjölfar áfalla, til að sjá hvaða nemendur tengdust málinu. Hann sagði að 

viðbrögðin væru misjöfn eftir hvers eðlis málið væri og sagði hann þetta: 

Við erum með áfallaáætlun hér í skólanum sem farið er eftir og 

yfirleitt því þetta er svo lítið samfélag þá vitum við af þessu, 

sumir sýna það mikla virðingu að hringja í okkur og presturinn 

er í áfallateyminu og hann lætur okkur líka vita ef hann getur. 

Þá förum við af stað og við í þessu áfallateymi förum yfir 

nemendahópinn og skoðum hvaða nemendur tengjast áfallinu. 

Ef það eru börn sem tengjast þessu þá látum við kennara vita 

og látum vita á kennarstofunni hljóðlega, síðan fer það eftir 

ástandinu á krakkanum hvort kennarinn ræðir við viðkomandi 

eða hann komi til mín ef hann vill. Ef við fáum upplýsingar um 

afa og ömmu sem er langt frá, þá lætur foreldrið okkur oftast 

vita og um í hvernig ástandi nemanandinn er. Þetta er ekkert 

ýkt, við bara fylgjumst með barninu. 

Í hnotskurn virðast áfallaáætlanir skólanna hafa gert gagn þegar 

bregðast þurfti við áföllum. Í þeim virðist hafa verið skýrt hver ætti að gera 

hvað og hvenær í ferlinu og hefur það reynst starfsfólki skólanna haldreipi. 

Stærð skóla og oft mikil nánd í smærri bæjarfélögum virðist hafa áhrif á 

hvernig upplýsingar berast til skóla en mikilvægt þykir að stjórnendur fái 

upplýsingarnar fyrst sem síðan koma þeim eftir skipulegum leiðum áfram. 
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6.4 Eftirfylgni með nemendum 

Í viðtölum við þátttakendur í rannsókninni kom fram að eftirfylgni með 

nemendum sem verða fyrir áfalli sé mjög mikilvæg. Í áfallaáætlun eins 

skólans kemur fram hvernig áframhaldandi stuðningur við nemandur ætti 

að vera háttað.  

Af orðum viðmælenda að dæma virðist eftirfylgni og aðstoð vegna áfalla 

hafa verið með ýmsu móti og voru svör þeirra ólík en beindust annars vegar 

að líðan nemenda og námsárangri þeirra hins vegar. 

Í umræðu um líðan nemenda sagði einn viðmælandi að 

umsjónakennarar væru þar í lykilhlutverki og stýrðu þeirri vinnu. Var hann 

að vísa í eitt tiltekið áfall sem varð í skólanum. 

Umsjónarkennarar voru vel vakandi á þessum tíma og voru 

tilbúnir þegar á þurfti að halda og bökkuðu hvern annan vel 

upp í viðtölum. Bekkjarfundir sem eru vikulega og eru á 

stundatöflunni fóru drjúgt í umræður um þetta fyrst á eftir, 

þannig að það var svona, ég held að það hafi verið nokkur sátt 

um hvernig þetta var lagt upp og hvernig þetta vannst, ég 

heyrði aldrei annað. 

Annar viðmælandi vísaði í annað dæmi og sagði skólann ekki hafa fylgt 

nemendum eftir í einhvern ákveðinn tíma í kjölfar áfalls. Hann ústkýrði að 

foreldrar nemenda hefðu haldið vel utan um þá og þar sem áfallið hafi orðið 

í lok skólaársins, og nemendur á leið út í sumarið, hafi í raun hlutverki 

skólans verið lokið. Um haustið hafi síðan ekki verið nein áframhaldandi 

vinna með hópinn. 

Ég setti líka spurningamerki við það þegar eitthvað svona gerist 

og sumarið líður, svo koma þau aftur í skólann, það var talað 

um þennan einstakling sem dó. Ég er ekki viss um að við séum 

að gera nemendum einhvern greiða með því að fara setjast 

niður með þeim og ræða þetta aftur nema að þau kalli eftir því 

sjálf ... Þetta er svo fín lína hvenær maður er að gera of mikið 

eða hvenær maður gerir nóg. 

Aðspurðir um eftirfylgni með einstaka nemendum sem höfðu orðið fyrir 

áfallinu tilgreindu viðmælendur skort á þjónustu við þá vegna niðurskurðar 

hjá sveitarfélaginu. 
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Það var mjög lítið hjá okkur en ég veit að námsráðgjafi vann 

eitthvað í því, ... það er ekkert ferli sem við fylgjum og það er 

kannski eitthvað sem vantar en á öllum þessum niðurskurðar-

tímum, þá er erfitt að finna hvað maður getur gert, við erum 

búin að skera töluvert mikið niður í sérfræðiþjónustu í 

skólanum af illri nauðsyn. 

Í framhaldinu útskýrði þessi viðmælandi að foreldri hefði óskað eftir 

meiri eftirfylgni umfram eitt viðtal hjá námsráðgjafa og fannst þurfa meiri 

eftirfylgni frá sveitafélaginu og félagsþjónustunni. 

Annar viðmælandi sagði að meðvitund um mikilvægi eftirfylgni væri hins 

vegar meiri í dag og vísaði í gamalt mál þegar nemandi hafði orðið fyrir 

áfalli. Ekki hefði verið unnið með málið á neinn hátt í skólanum og 

starfsmenn skóla hefðu ekki haft neinn farveg fyrir slík mál. Því hefði verið 

ákveðinn vandræðagangur á samskiptum við nemandann. 

Sko, hér inn í skólanum var [eftirfylgnin] engin, það voru allir 

eins og gerist stundum, það voru allir frekar varkárir í kringum 

nemandann. Það var ekkert þannig hann væri að hitta einhvern 

sem hann gat talað við, ekki hér inni í skólanum ... Það var ekki 

komið þetta eins og er núna, við höfðum ekki aðgang að náms-

og starfsráðgjafa. 

Náms- og starfsráðgjafar eru ekki til staðar í öllum skólum Fjarðabyggðar 

en í máli eins viðmælanda kom fram mikilvægi starfs þeirra í slíkum 

aðstæðum. 

Námsráðgjafi yfirleitt kallar þau inn til sín og spjallar til að 

fylgjast með og jafnvel er hringt heim og spurt hvernig allt 

gangi heima fyrir og foreldrar spurðir, hvort þá vanti einhverja 

hjálp.  

Viðmælendum var einnig hugleikinn stuðningur við nemendur í náminu í 

kjölfar áfalla og bentu á að nemendur þyrftu oft aukinn stuðning þótt 

tímabundið væri.  

Aðspurðir nánar um hvernig skólinn kæmi til móts við þessar þarfir 

nemenda sem hefðu orðið fyrir áföllum sagði einn viðmælenda að því væri 

ekkert sinnt. Eina sem væri í boði væri að nota heimanámstíma sem væru á 

stundatöflu. Þótti viðmælandanum þetta rýrt því samkvæmt reynslu hans af 

tilteknu áfalli þyrfti ekki mikla einstaklingsaðstoð til að hjálpa nemandanum 



43 

að komast í fyrri takt og ná hópnum. Hann sagði að starfsfólk skólans hafi í 

raun ekki hugsað nógu mikið út í þetta. 

Það var bara þessi heimavinnuaðstoð sem stendur öllum til 

boða en ekkert meira en það, en við urðum gríðarlega vör við 

það hvað botninn datt úr námi hjá nemendum í kjölfar þessa 

dauðsfalls á tímabili, þó svo að þau væru nokkuð fljót að ná því 

upp aftur, en þetta er eitthvað sem þarf að huga vel að og við í 

sjálfu sér ekki hugsað neitt sérstaklega út í þetta. En þetta sást 

á námi þeirra. 

Annar viðmælandi svaraði að skólinn hefði ekki neina skipulagða aðstoð 

með námi nemenda sem hluta af eftirfylgni. Hann sagði að ef nemendur 

væru lengi frá, þyrftu þeir bara að vinna það upp eftir á og að skólinn réði 

ekki við viðbótarhjálp að þessu tagi. Hann tók samt fram að ef nemendur 

sýndu mikil einkenni streitu og mikla vanlíðan óskaði skólinn eftir aðstoð frá 

skólasálfræðingi.  

Allir viðmælendur tóku hins vegar fram að sama hvað væri gert þá væri 

það gert í samráði við foreldra og aðstandendur nemenda. Tekið var dæmi 

af vel heppnuðu fyrirkomulagi fræðslu fyrir nemendur sem nýttist sem 

ákveðin eftirfylgni, en í því tilviki var um að ræða langvarandi sjúkdóm. 

Skólahjúkrunarfræðingur var með fræðslu og útskýrði eðli veikindanna og 

svaraði spurningum sem brunnu á nemendum.  

Skipulagðri eftirfylgni og stuðningi við nemendur sem orðið hafa fyrir 

áfalli virðist ábótavant ef marka má orð viðmælenda. Þetta virðist annars 

vegar eiga við eftirfylgni er lýtur að líðan nemenda og hins vegar 

námsárangri. Einn  skólinn hafði skilgreind skref í áfallaáætlun sinni um 

þessi mál. Hins vegar virðast dæmi sem tekin voru sýna að þegar eftirfylgni 

var sinnt þá hefði sú þjónusta sem veitt var verið góð. Í því samhengi voru 

dæmi um mikilvæga vinnu umsjónarkennara með sinn hóp, hlutverk 

foreldra og vel heppnaða vinnu námsráðgjafa. Hins vegar mátti greina þörf 

fyrir skýran farveg eftirfylgni og betra aðgengi að sérfræðiþjónustu þegar 

teikn eru um mikla vanlíðan nemenda. 

6.5 Það sem vel hefur gengið 

Ýmis dæmi um hvað hafði gengið vel voru tekin af viðmælendum. Hins 

vegar voru allir á einu máli um að hvert áfall sé sérstakt og þurfi að meta 

hvert og eitt tilfelli og vinna út frá því. Þrír viðmælendur sögðust ánægðir 
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hve samskipti við foreldra hafi gengið vel. Þá höfðu þeir á orði hve vel 

starfsfólk vann saman við erfiðar aðstæður. 

Þar sem unnið var eftir áfallaáætlun var sérstaklega tilgreint að starfsfólk 

skólans hafi unnið mjög faglega. 

Já, mér finnst við vinna rosalega vel saman, eins og þetta að 

setjast og fara yfir, hverjir eru tengdir hverjum og hverjir eru 

nákomnir ... mér finnst við vinna mjög faglega þegar kemur að 

þessari vinnu.  

Annar tók í sama streng og útskýrði hvernig stærð skólans hafi gert 

kennurum kleift að setjast saman og fara yfir málið og síðan hafi skýr 

verkaskipting væri lykillinn að því að ynnist vel.  

Það sem heppnaðist ótrúlega vel er að við náum að tala saman, 

þetta er það lítil eining að við náum að setjast niður með 

hverjum og einum og spjalla og ég man einmitt þegar nemandi 

missti foreldri þá svolítið splittuðum við hópnum; heyrðu þessi 

hérna, vilt þú fara og tala við þennan ég skal sjá um þessi á 

meðan. 

Ítrekað kom fram í þessari rannsókn að góð samskipti við foreldra væru 

lykilatriði í góðri úrvinnslu áfalla. Þetta er ítrekað í öllum áfallaáætlunum 

skólanna þar sem kemur til dæmis fram að ekki skuli farið í neinn 

undirbúning fyrir jarðaför eða í heimsókn til aðstandenda nema í samráði 

við foreldra. Hins vegar voru viðmælendur sammála um að slíkar 

heimsóknir væru erfiðar en nauðsynlegar. 

6.6 Það sem má bæta 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvað þeim finndist að mætti betur fara 

innan skólans og hjá sveitarfélaginu mátti greina skýran þráð sem beindist 

þá sérstaklega að skorti á viðmiðum um eftirfylgni með nemendum og 

starfsfólki í kjölfar áfalla, skorti á sálfræðiþjónustu við nemendur og löngum 

biðlistum eftir viðtölum. Fram kom að betri þjónusta þyrfti að vera innan 

sveitarfélagsins og töluðu allir um biðlista og erfitt aðgegni að þjónustu á 

fjölskyldusviði sveitarfélagsins.  

Í málið viðmælenda komu fram vangaveltur um hvort og þá hvenær 

starfsfólk skólanna færi út fyrir starfsvið sitt þegar verið væri að vinna úr 

áföllum nemenda. Einnig kom fram að þekking starfsfólks mætti vera betri 
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og að starfsfólk innan skólans vantaði fræðslu um áföll og hvernig bregðast 

ætti við og hvernig ætti að aðstoða nemendur í sorg.  

Einn viðmælandi fullyrti að það væri staðreynd að kennarar þyrftu sjálfir 

að leita eftir fræðslu í viðbrögðum við áföllum. Annar hafði ólíka reynslu og 

sagði að starfsfólk í sínum skóla væri mjög vel upplýst um hvernig bregðast 

ætti við áföllum og sagði stjórnendur skólans vera mjög tillitssama og halda 

vel utan um starfsfólkið. Hins vegar benti þessi viðmælandi á að aðstæður í 

litlu samfélagi sem áfall verður í geti verið snúnar því tengsl eru mikil, 

nándin meiri og mikilvægt að styrkja starfsfólk sem eru vinnufélagar og 

nágrannar til að vinna úr tilfinningum sínum. Það sé ekki í marga aðra að 

leita. Á sömu nótum benti einn á að margs konar hlutverk fólks í fámennu 

samfélagi geti verið snúið í samhengi skóla og því sé mikilvægt að fá aðila 

utan frá til að handleiða hópinn. 

Það væri gott að fá einhvern til að koma inn í skólann og soldið 

hjálpa okkur og taka utan um okkur því við þurfum að skipta 

um hlutverk frá því að vera frænka eða frændi yfir í að vera 

kennari bara með því labba inn í skólastofuna. Eins líka bara 

fyrir nemendur að það sé einhver utanaðkomandi sem kemur 

sterkur inn og getur tekið utan um krakkana. Það kannski líka 

vantar inn í áfallaáætlunina að gera ráð fyrir utanaðkomandi 

aðstoð inn í skólann. 

Þessi utanaðkomandi aðstoð virtist helst það sem viðmælendur fannst 

vanta þegar áföll yrðu því þegar áfall verður eru starfmenn skóla gjarnan 

tengdir aðstæðum á einhvern hátt og þurfa í raun sjálfir aðstoð til að takast 

á við áfallið.  

En oft er það líka bara að starfsmannahópurinn sem er 

rosalega brotinn, þetta er lítið samfélag ... þegar maður sjálfur 

er brotinn getur maður þá farið að hugga nemendur sem eru 

brotnir. Það þyrfti einhvern strax, svona einhvern 

utanðkomandi inn í skólann. Það vantar kannski svolítið að 

hugsa um okkur starfsfólkið, hvað gerirðu til þess að styrkja 

starfsmannahópinn þinn til þess að þau séu tilbúin að takast á 

við þetta með nemendum.  

Viðmælendur voru einróma um að bæta þyrfti aðgengi að 

sérfræðiþjónustu þannig að hægt væri að kalla til bráðaþjónustu í tilvikum 

áfalla en ekki bara komast á biðlista eftir sérfræðiþjónustu. Fram kom í máli 
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viðmælenda að þrír skólasálfræðingur vinni hjá Skólaskrifstofu Austurlands 

sem nær frá Vopnafirði suður að Djúpavogi. Tími þeirra fari fyrst og fremst í 

vinnu við greiningar og önnur sérfræðiþjónusta sitji á hakanum. Fram kom 

að til væru ýmis konar góð úrræði sem hafi virkað vel en ekki væri nóg gert 

þótt menn vissu hvað mætti gera. 

Það vantar í raun alla sérfræðiþjónustu, þessi kvíðanámskeið 

sem við viljum senda börn á, eftir skóla, þau eru ekki í boði. ... 

Fjarðabyggð er rosalega illa búin þegar kemur að 

sérfræðiþjónustu.  

Það má alltaf bæta sig, og það er þessi eftirfylgni sem skiptir 

máli, ekki endilega hér inn í skólanum því viðkomandi þyrfti að 

vera með einhverja menntun sem gagnast, ekki bara einhver. 

Þó við séum öll að reyna að gera vel þá erum við svo oft komin 

langt út fyrir okkar starfssvið.  

Þannig varð kvíði nemenda í samhengi áfalla og langvarandi veikinda að 

nokkru umtalsefni í samhengi við starfssvið kennara. Viðmælendum þótti 

mikilvægt að beina sjónum að þætti kvíða í kjölfar áfalls og hvernig ætti að 

vinna með kvíðin börn. 

Ég myndi vilja hafa sterkari og betra aðgengi að sálfræðingi, 

líka vilja að þessi kvíðanámskeið væru í boði. Þá er ég að tala 

um börn og foreldra, kannski systkinahóp og við erum ekki að 

tala bara um dauðann, líka fólk sem lendir inn á sjúkrahúsi og 

er að glíma við alvarleg veikindi.  Það er hræðilegt að 

nemendur séu í langdvölum í burtu vegna kvíða í kjölfar áfalls.  

Af ofangreindum niðurstöðum má greina ferns konar þætti sem 

viðmælendur töldu að þyrfti að bæta. Í fyrsta lagi að að móta grunnviðmið 

um eftirfylgni með nemendum og starfsfólki í kjölfar áfalla.  

Í öðru lagi að bæta þyrfti úr skorti á sálfræðiþjónustu við nemendur, 

stytta biðlista eftir viðtölum og tryggja bráðaþjónustu. Í því samhengi var 

erfitt aðgengi að þjónustu á fjölskyldusviði sveitarfélagsins útskýrt og að í 

skólum væru starfsmenn oft komnir út fyrir sitt starfssvið.  

Í þriðja lagi voru ábendingarnar um að bæta þyrfti þekkingu starfsfólks 

með fræðslu um áföll, viðbrögðum við þeim og þá sérstaklega hvernig ætti 

að aðstoða nemendur í sorg. Í því samhengi var útskýrt hvernig margs konar 
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hlutverk fólks í fámennu samfélagi geti verið snúið í samhengi skóla og 

mikilvægt sé því að fá aðila utan frá til að handleiða hópinn.  

Í fjórða lagi voru ábendingar sem snerust um kvíða nemenda í samhengi 

áfalla og langvarandi veikinda. Þótti þar vera þörf sem þyrfti að hafa að 

leiðarljósi í skipulagðri eftirfylgni. 

6.7 Samantekt niðurstaðna 

Niðurstöður leiddu í ljós að allir grunnskólarnir áttu áfallaáætlanir sem voru 

svipaðar að sniði. Samræmd áætlun sveitarfélagsins um viðbrögð við 

áföllum var hins vegar ekki aðgengileg né heldur upplýsingar um 

grunnviðmið um inntak og/eða uppbyggingu áfallaáætlana. Þá mátti greina 

efasemdir um að yfirmenn gætu veitt leiðsögn um endurskoðun 

áfallaáætlanna skólanna. 

Allir skólarnir áttu hins vegar áfallaáætlanir sem birtar voru á heimasíðu 

viðkomandi skóla nema einn sem hafði hana í fórum stjórnenda. Voru þær 

mjög svipaðar að sniði. Í öllum áætlunum kom fram að áfallaráð skuli kalla 

saman þegar nemendur eða starfsfólk verða fyrir áfalli og hvernig skuli bera 

sig að ef náinn ættingi nemenda, starfsmaður skólans eða nemandi lætur 

lífið. 

Tveir af fimm grunnskólum í Fjarðabyggð virðast hafa áfallaráð en hinir 

bentu á nemendaverndarráð. Samsetning áfallaráðanna er fjölbreytt og háð 

stærð skóla og aðstæðum á hverjum stað, en í þeim sitja einstaklingar sem 

vinna innan veggja skólans eða utan hans. Þá virðast ráðin misjafnlega virk 

og hafa ólíkt verklag í störfum sínum. Hins vegar áttu öll ráðin það 

sameiginlegt að skólastjóri eða aðstoðarskólastjóri hvers skóla sat í 

áfallaráði síns skóla.  

Endurskoðun á áætlunum er skýrt skilgreind sem hlutverk áfallaráðs en 

misjafnt virðist hvort og hvernig sú endurskoðun fer fram. Dæmi voru tekin 

af því að endurskoðunin fælist í endurnýjun hagnýtra upplýsinga meðlima 

ráðsins eins og símanúmera.  Þá var bent á að meginverkefni ráðsins að 

hausti hefði verið að fara skipulega yfir mál allra nemenda skólans og ræða 

stöðu, hvað hefði breytst og hverjar væru aðstæður þeirra. 

Af orðum viðmælenda að dæma hafa áfallaáætlanir skólanna gert gagn 

þegar bregðast þurfti við áföllum. Í þeim virðist hafa verið skýrt hver ætti að 

gera hvað og hvenær í ferlinu og hefur það reynst starfsfólki skólanna 

haldreipi. Hins vegar er ljóst að stærð skóla og oft mikil nánd í smærri 

bæjarfélögum hefur mikil áhrif á hvernig upplýsingar berast inn í skóla. Þó 

virðist sem allir tryggi að stjórnendur fái upplýsingarnar fyrst sem síðan 

koma áfram þeim eftir skipulegum leiðum. 
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Skipulagri eftirfylgni og stuðningi við nemendur sem orðið hafa fyrir áfalli 

virðist ábótavant ef marka má orð viðmælenda. Þetta virðist annars vegar 

eiga við eftirfylgni er lýtur að líðan nemenda og hins vegar námsárangri. 

Einn  skólinn hafði skilgreind skref í áfallaáætlun sinni um þessi mál. Hins 

vegar virðast dæmi sem tekin voru sýna að þegar eftirfylgni var sinnt, þá 

hefði sú þjónusta sem veitt var, verið góð. Í því samhengi voru dæmi um 

mikilvæga vinnu umsjónarkennara með sinn hóp, hlutverk foreldra og vel 

heppnaða vinnu námsráðgjafa. Hins vegar mátti greina þörf fyrir skýran 

farveg eftirfylgni og betra aðgengi að sérfræðiþjónustu þegar teikn eru um 

mikla vanlíðan nemenda. 

Góð samskipti við foreldra þykja lykilatriði í góðri úrvinnslu áfalla. 

Skipulagðri eftirfylgni skóla og stuðningi við nemendur þykir hins vegar 

ábótavant, bæði er lýtur að líðan nemenda og námsárangri. Þar sem 

eftirfylgni hefur verið sinnt hefur hún reynst vel. Helst virðist vanta almenn 

grunnviðmið um eftirfylgni bæði með nemendum og starfsfólki í kjölfar 

áfalla. Þá var kallað eftir betra aðgengi að sérfræðiþjónustu þegar teikn eru 

um mikla vanlíðan nemenda. 

Fernt þykir brýnt að bæta. Í fyrsta lagi að móta grunnviðmið um 

eftirfylgni með nemendum og starfsfólki í kjölfar áfalla. Í öðru lagi bæta 

sálfræðiþjónustu við nemendur, stytta biðlista eftir viðtölum og tryggja 

bráðaþjónustu. Í því samhengi var erfitt aðgengi að þjónustu á 

fjölskyldusviði sveitafélagsins útskýrt og að í skólum lentu starfsmenn oft í 

að fara út fyrir starfssvið sitt. Í þriðja lagi voru ábendingar um að bæta 

þekkingu starfsfólks um áföll og viðbrögð við þeim. Í því samhengi var 

útskýrt hvernig margs konar hlutverk fólks í fámennu samfélagi geti verið 

snúið í samhengi skóla og mikilvægt sé því að fá aðila utan frá til að 

handleiða hópinn. Í fjórða lagi viðbrögð við kvíða nemenda í samhengi áfalla 

og langvarandi veikinda. Þótti þar vera þörf sem þyrfti að hafa að leiðarljósi 

í skipulagðri eftirfylgni. 
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7 Umræður og samantekt 

Meginmarkmið þessarar meistarararannsóknar var að skoða hvernig 

áætlanir grunnskóla Fjarðabyggðar um viðbrögð við áföllum nemenda er 

háttað. Rýnt var í opinber stefnuskjöl, eins og Aðalnámskrá og stefnu og 

stuðning sveitarfélagsins, uppbyggingu og inntak áfallaáætlana, eftirfylgni í 

kjölfar áfalla innan og af hálfu skólans og hvernig þjónustu sveitarfélagsins 

vegna áfalla er háttað.  

Ef marka má niðurstöður þessarar rannsóknar virðist sameiginleg ytri 

umgjörð áfallaáætlana skólanna í Fjarðabyggð ekki mjög skýr. Ekki var að 

finna upplýsingar um grunnviðmið um inntak og/eða uppbyggingu 

áfallaáætlana. Hins vegar voru allir skólarnir nema einn með áfallaáætlun á 

heimasíðu sinni sem allar voru áþekkar. Þannig uppfylla þeir kröfu 

Aðalnámskrár grunnskóla (2011, bls. 64).  

Aukin þekking og vitund um mikilvægi markvissrar áfallahjálpar virðist 

hafa skilað sér að einhverju leyti í starfi skólanna og þeirri þjónustu sem 

þeim er veitt af hálfu sveitarfélagsins. Er það í skýru samræmi við 

hugmyndir fræðimannanna Dyregrov (2008), Gunnars Finnbogasonar 

(1998) og Sigurðar Pálsson (1998) um mikilvægi skipulegra áætlana ef áföll 

ber að garði. 

Áfallaráð skólanna virðast með ýmsum hætti og vekur upp spurningar 

um hvort nauðsynlegt sé að hafa bæði áfalla- og nemendaverndarráð í 

fámennum skólum. Ljóst er að hlutverk þessara ráða skarast að einhverju 

leyti enda bendir samsetning ráðanna í Fjarðabyggð til þess. Hins vegar er 

ljóst að ef nemendaverndarráð sinnir einhverjum af hlutverkum áfallaráðs 

er óljóst hver sinnir áföllum sem verða t.d. í starfsmannahópnum. Ekki kom 

á óvart að prestar sinni sálgæsluhlutverki í viðbrögðum við áföll í 

nemendahópnum. Oft á tíðum eru prestarnir þeir einu í nánasta nágrenni 

sem hafa menntun og reynslu í sálgæslu og virðist reynslan sem 

viðmælendur deildu bera vitni um góða þjónustu þeirra. 

Reynsla skólanna af notkun áfallaáætlana var ólík. Þótt áætlanir væru í 

skólunum var óljóst hvort starfsfólk skólanna þekkti þær og er það sérstakt 

rannsónarefni sem mætti vinna í kjölfar þessarar rannsóknar. Hins vegar 

komu fram skýr teikn um að þar sem áætlanir hafi verið nýttar hafi þær 

reynst vel. Er þetta í góðu samræmi við rannsóknir Karólínu Guðnadóttur 
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(2015) í grunnskólum og Jónínu Ásgeirsdóttur (2013) í leikskólum og bendir 

til ágæti áfallaáætlana í skólastarfi. 

Viðmælendur voru sammála um hve mikilvæg góð samskipti við foreldra 

væru þegar áföll verða. Kemur það heim og saman við niðurstöður Gunnars 

Finnbogasonar (1998) og Quackenbush og Schonfeld (2010) um að lykillinn 

að farsælli úrvinnslu felist í góðum samskiptum við fjölskyldur. 

Ekki kom á óvart að kennarar leiki mikilvægt lykilhlutverk í samskiptum 

við nemendur. Þeir umgangast þá mest af þeim sem starfa í skólum og eru 

því í bestri aðstöðu til að fylgjast með líðan þeirra eins og Quackenbush  og 

Schonfeld (2010) benda á. Hins vegar virðist skortur á þekkingu um 

viðbrögð við áföllum vera hindrun sem úr þurfi að bæta. Þá þarf í 

endurmenntun starfsfólks og/eða umræðum um viðbrögð við áföllum að 

skýra hlutverk hvers og eins svo síður skapist óöryggi og kennarar upplifi 

ekki að þeir séu komnir út fyrir starfssvið sitt. Þessi krafa um aukna 

þekkingu virtist líka eiga við um að skapa starfsfólki farveg til að vinna sig úr 

erfiðum aðstæðum í kjölfar áfalla í starfi sínu eins og Gunnar Finnbogasson 

(1998) bendir á að sé mikilvægt.  

Eftirfylgni með nemendum í kjölfar áfalls virðist sá þáttur sem mest er 

ábótavant í þjónustu Fjarðabyggðar. Sveitarfélagið þyrfti að skilgreina 

grunnviðmið um eftirfylgni við nemendur og starfsfólk í kjölfar áfalla. Slíkt 

veitir ekki aðeins öryggi um hver eigi að gera hvað heldur í hvaða farveg eigi 

að koma málum einstaklinga svo þeir njóti þess stuðnings og þjónustu sem 

t.d. Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 27) og Lög um grunnskóla (91/2008, 

13. gr.) segir nemendur eiga rétt á. Greinilegur skortur virðist vera á 

starfskröftum sálfræðinga sem geti sinnt og fylgt eftir nemendum þegar 

áföll verða. Þá þyrftu sálfræðingarnir að hafa tíma til að geta sinnt 

handleiðslu starfsfólks í erfiðum aðstæðum og fræðslu um viðbrögð við 

áföllum. Því virðist að nokkuð sé í land til að uppfylla það sem nefnd á 

vegum Almannavarna (1996) og Margrét Blöndal (2007) bentu á um að 

eftirfylgni í kjölfar áfalla væri mikilvæg til að koma í veg fyrir alvarleg 

eftirköst áfalls. 

 

Niðurstöður þessarar eigindlegu rannsóknar koma kannski ekki mörgum 

á óvart en þær varpa ljósi á aðstæður skóla í samfélagi sem er á víðfemu 

svæði á austurhluta Íslands. Munurinn á aðstöðu skóla á dreifbýlum 

svæðum miðað við skóla til dæmis á höfuðborgarsvæðinu er mikill. Dugar 

þar að nefna landfræðilegar fjarlægðir milli bæjarkjarnanna fimm í 

Fjarðabyggð sem stundum er hindrun á vegi þeirra sem sérfræðiþjónustu 

veita í skólum. Sama á við um, t.d. presta og hjúkrunarfólk, sem þurfa að 
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sinna málefnum skjólstæðinga sinna sem búa á víðfemu svæði. Í þessu ljósi 

væri áhugavert að skoða skoða hvernig áætlanir grunnskóla annarra 

sveitarfélaga um viðbrögð við áföllum nemenda er háttað. 

Viðmælendur kölluðu eftir meiri sérfræðiþjónustu. Betur yrði að skoða 

hvers konar þjónustu þyrfti í raun og hvað þyrfti að setja í forgang. Velta 

þyrfti upp þeirri spurningu hvort þörf sé á fleiri sálfræðingum eða hvort 

sérfræðiþekking annarra fagaðila eins og hjúkrunarfræðinga, félagsráðgjafa 

og lækna gæti komið að sambærilegu gangi. Þá þyrfti að skoða hvort 

teymisvinna eða samstarf þessara fagaðila á sviði fræðslu starfsfólks í 

skólum geti verið sá stuðningur sem eftir er leitað.  

Í kjölfar þessarar rannsóknar vöknuðu í raun fleiri spurningar en leitað 

var svara við í upphafi. Spyrja þyrfti hversu mikið samráð sé nauðsynlegt 

milli skóla og innan sveitarfélagsins um viðbrögð við og eftirfylgni í kjölfar 

áfalla. Í því samhengi þyrfti að skoða hver grunnviðmið í fyrstu viðbrögðum 

við áföllum og eftirfyglni nemenda og starfsfólks ættu að vera. Móta þyrfti 

slík viðmið í samstarfi þeirra sem þjónustuna eiga að þyggja og þeirra sem 

eiga að veita hana. Ræða þarf hvort eðlilegt sé að fella verkefni áfallaráðs 

inn í verkefna nemendaverndarráð og hvernig handleiðslu við starfsfólk yrði 

þá háttað.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar velta einnig upp spurningum um hvað 

sé nauðsynlegt að þræða um áföll og viðbrögð við þeim inn í nám 

kennaranema. Þá þurfi að skoða hvaða kröfur sé eðlilegt að gera til kennara, 

t.d. um þekkingu á viðbrögðum við áföllum og eftirfylgni þeirra og hvaða 

verkefnum í tengslum við áföll nemenda er eðlilegt að ætlast til að kennarar 

sinni.  Því tengt verður að skilgreina hvaða stuðning og handleiðslu kennarar 

eiga að fá þegar þeir sinna nemendum sem hafa orðið fyrir áföllum. 

Með þessa þætti í huga má velta fyrir sér hvort og með hvaða hætti 

tryggja mætti að öll börn í grunnskólum landsins sitji við sama borð þegar 

litið er til viðbragða við áföllum og eftirfylgni í kjölfarið. Ætti til dæmis að 

skilgreina viðmið um viðbrögð við áföllum og eftirfylgni í Aðalnámskrá 

grunnskóla og með þeim hætti skýra enn frekar rétt barnanna og auka 

þannig líkur á að verklag og viðmið séu skýr fyrir þá sem starfa í skólum og 

veita þeim sérfræðiþjónustu af einhverju tagi? 

Með niðurstöður rannsóknarinnar í huga má færa fyrir því rök að ekki 

hafi komið fram neinar nýjar upplýsingar heldur miklu frekar verið staðfest 

sú mynd sem rannsakandi hafði af stöðu mála í þessu sveitarfélagi.  

Í hnotskurn virðast áætlunum grunnskóla Fjarðabyggðar um viðbrögð við 

áföllum þokkalega háttað þótt ytri rammi sveitarfélagsins sé ekki skýr í 

hugum viðmælenda í þessari rannsókn né að finna á opinberum vef 
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sveitarfélagsins. Uppbygging og inntak áætlana skólanna var áþekk en 

misítarlegar. Þá virðist eftirfylgni með nemendum innan og af hálfu skólans 

hvorki byggja á skýrum viðmiðum né útfærð í áætlunum skólanna. Ánægja 

var með þá þjónustu sem veitt er af hálfu sveitarfélagsins. Hins vegar benda 

niðurstöður eindregið til þess að auka þurfi við þessa þjónustu, bæði í 

tengslum við handleiðslu starfsfólks og úrvinnslu erfiðra mála í kjölfar áfalla. 

Hins vegar má af niðurstöðum þessarar rannsóknar dæma að 

áfallaáætlanir hafi reynst vel þar sem á þær hafi reynt en þekkingu þurfi að 

auka svo markvissar megi vinna. Er það í skýru samræmi við niðurstöður 

rannsóknar og fræða sem og þess sem opinber stefna sveitarfélagsins og 

aðalnámskrá kveður á um. 
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Viðauki –  Viðtalsrammi 

Sæl/sæll 

Og takk fyrir að hitta gefa þér tíma til að tala við mig. 

 

Geturðu sagt mér hvernig skólinn kemur til móts við nemendur þegar þeir verða 

fyrir áfalli? 

 Hefur sveitarfélagið gefið út vinnulag um hvernig eigi að bregðast við áföllum í 

skólanum? 

 Hvaða starfsfólk innan skólans grípur inn í þegar áföll koma upp? 

 

Er áfallaráð starfandi í skólanum? 

 Hvaða stöðu gegna þeir starfsmenn innan skólans sem sitja í áfallaráði 

 Hversu reglulega er áfallaáætlun skólans uppfærð eða endurskoðuð? 

 

Hafa komið upp áföll síðustu ár sem snerta nemendur í skólanum? 

 Ef já, hvers konar áfall/áföll? 

 Hvernig reyndist áfallaáætlunin? 

 

Ef við beinum sjónum að eftirfylgni með nemendum eftir áföll 

 Hvernig er henni háttað? 

 Er eitthvað ferli um hvernig eftirfylgni fer fram? 

 Hversu langan tíma er nemendum fylgt eftir? Þá hvernig? 

 Er eitthvað sem hefur hentað betur eða verr að þínu mati þegar áföll verða? 

 Hvernig finnst þér skólinn geta komið betur til móts við nemendur sem verða 

fyrir áföllum?  

 

En ef við nú beinum sjónum að sérfræðiþjónustu 

 Í hverju hefur hún falist? 

 Hvað myndir þú vilja sjá breytast? 

 

Þá er þetta komið hjá mér.  

Er eitthvað sem þú vilt spyrja mig um? 

 

Kærar þakkir fyrir að hitta mig. 


