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Útdráttur  

Eftirfarandi ritgerð er unnin sem lokaverkefni til B.Ed. – prófs við kennaradeild 
Háskólans á Akureyri vorið 2005.  

Verkefnið skiptist í megindráttum í tvo hluta. Fyrri hlutinn er fræðileg umfjöllun 
um sorg og sorgarviðbrögð barna. Tekin eru fyrir algeng viðbrögð fullorðinna við sorg, 
hvernig börn upplifa sorg, kenningar um myndun geðtengsla barna, skilningur barna á 
dauðanum, sorgarferli og sorgarviðbrögð barna. Einnig er skoðaður stuðningur 
leikskólans við börn í sorg. Síðari hlutinn er rannsókn á viðhorfi fimm reyndra 
leikskólakennara og eins sóknarprests gagnvart sorg barna.   
 Rannsóknaraðferðin sem notuð var við framkvæmd þessarar rannsóknar hefur 
verið nefnd eigindleg rannsóknaraðferð. Hægt er að ná fram heildstæðri mynd af 
skoðunum fólks og viðhorfum þess og skilja hlutina frá sjónarhóli þess með því að 
notast við eigindlegar aðferðir, rannsóknin byggir á viðtölum. 

Meginniðurstaða rannsóknarinnar var sú að almennt voru viðmælendur 
sammála um að börn syrgi og margir aðrir þættir en andlát kalli fram missis- og 
sorgarviðbrögð hjá þeim má þar nefna skilnað foreldra, búferlaflutninga, missi 
gæludýra og langa fjarveru foreldra vegna vinnu. Skiptar skoðanir voru um hvort sorg 
barna væri viðurkennd að öllu leyti í samfélaginu en viðmælendur voru sammála um 
að það hafi orðið breytingar til batnaðar. Þeir voru einnig sammála um að börn eigi að 
taka þátt í sorg með fullorðnum en hins vegar voru skiptar skoðanir á því hversu stór 
sá þáttur eigi að vera. Allir viðmælendur voru sammála um að bregðast eigi við sorg 
barna inni í leikskólanum en þá greindi á um hvort eigi að vinna markvisst með sorgina 
eða hvort leikskólakennarinn eigi að vera viðbúinn ef að barnið óskar eftir því. Einnig 
kom fram í viðtölunum að almennt var lítil umræða eða vinna með dauðann og sorgina 
inni í leikskólanum, nema að einhver innan leikskólans yrði fyrir missi en þá var það 
tekið fyrir.  

Rannsakandi telur að með aukinni umræðu um dauðann og sorgina verði 
leikskólakennarinn betur í stakk búinn til að vinna með sorgina þegar hún mætir 
börnunum. Æskilegt er að leikskólinn samræmi sig í hvernig eigi að vinna með börn í 
sorg svo að þau fái þann stuðning sem þau þurfa á þessum erfiðu tímamótum.  
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Abstract 

The following essay is a final project for the B.Ed.- degree from the University of 
Akureyri in the spring of 2005.    

The project is in two main parts. The former part is a technical discussion about 
mourning and children’s reaction to grief. Common adult reactions to grief are 
considered, how children experience grief, theories about children’s psychic relations, 
their path through mourning and their reactions to grief. Also the playschool’s support 
the children’s grief. The second half is a research about experienced playschool 
teachers’ and, local priest outlook on children in mourning.   

The research technology used has been called qualitative research. Using 
qualitative research, it is possible to extract a holistic overview of a person’s views, 
their attitude, and provides an outlook from their perspective, based on interviews. 

The main conclusion is that the interview subjects were in general in agreement 
that children do mourn and that many other factors than death contributed to a child’s 
sense of loss or caused a child to mourn, like parents divorcing, migration, loss of pet 
and parents long-term absence sake of work. There was a disagreement of children 
grief in the community that is, if it is recognized, they all agreed that there have been 
positive changes on that subject. Agreement on children’s participation in mourning 
process with the adults where made . On the other hand, the interview subjects were 
not in agreement concerning how involved children should be in the mourning process. 
All interview subjects agreed that the school should react to children’s mourning, 
although they disagreed about how the school should react, systematically or the 
teachers should be prepared if the children desire. One result from the interviews were 
that within the school’s  there are an insignificant discussion or process on death and 
mourning, except if someone within the playschool should lose, then that would be 
dealt with. 

This researcher’s opinion is that increasing discussions about death and 
mourning will better prepare playschool teachers to help children deal with mourning. It 
is preferable that playschools coordinate how they deal with children in mourning so 
the children receive the support they need during these difficult times. 
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1. Inngangur 

Sorgin hefur mörg andlit og enginn tvö okkar mæta henni með sama hætti. Tengsl 

okkar við þann sem fellur frá ráða miklu um viðbrögðin. Eitt eigum við þó öll 

sameiginlegt sorgin veldur sársauka og það tekur tíma að komast yfir hana og laga 

sig að breyttum aðstæðum eftir missi. Þetta á einnig við um börnin, missir ástvinar 

veldur þeim sorg og raskar högum þeirra og það tekur þau tíma að feta veg 

sorgarinnar og aðlagast nýjum aðstæðum. Líf og dauði eru tvinnuð saman í eina 

órjúfanlega heild en sú menning sem við búum við tilhneigingu til að sveipa dauðann 

hulu og afneita honum í lengstu lög. Leikskólanum er ætlað að stuðla að alhliða 

þroska barna og þess vegna ber honum að gefa börnum tækifæri til að hugsa og tala 

bæði um lífið og dauðann.  

Markmiðið með þessari ritgerð er að vekja okkur sem erum samferða börnum í 

gegnum lífið til umhugsunar um sorg þeirra og vonandi fá okkur til að skoða okkar 

eigin viðhorf gagnvart sorginni. Fyrri hlutinn er fræðileg umfjöllun um sorg og 

sorgarviðbrögð barna. Tekin eru fyrir algeng viðbrögð fullorðinna við sorg, hvernig 

börn upplifa sorg, kenningar um myndun geðtengsla barna, sorgarferli og 

sorgarviðbrögð þeirra. Einnig er skoðaður stuðningur leikskólans við börn í sorg. 

Síðari hlutinn fjallar um rannsókn sem var gerð um viðhorf reyndra leikskóla-kennara 

og sóknarprests gagnvart sorg barna.  

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að leita svara við eftirfarandi spurningu:  

Hver eru viðhorf reyndra leikskólakennara og sóknarprests gagnvart sorg barna? 

Undirspurningarnar eru: Hvað þarf til að börn syrgi? Eiga börn að taka þátt í sorg með 

fullorðnum? Er sorg barna viðurkennd í samfélaginu? Hvernig er æskilegast innan 

leikskólans að styðja við börn í sorg? 

. 
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1.1 Kveikjan að þessu verkefni  

Kveikjan að viðfangsefni mínu var eigið þekkingarleysi á sorgarferli og sorgar-

viðbrögðum barna. Afmælisdaginn minn árið 2000 dó pabbi minn, aðeins 54 ára 

gamall. Tveimur árum áður var hann starfandi skipstjóri og hafði verið ágætlega 

heilsuhraustur, en þurfti að hætta að vinna vegna veikinda. Á tveimur árum horfði ég 

upp á heilsu hans hraka og veikindin voru þess háttar að það var ekki til lækning. Þó 

að það væri komið líknarteymi til að vinna með pabba og aðstandendur hans vissum 

við að það styttist alltaf tíminn sem við höfðum þá var dauðinn einhvern veginn svo 

óraunverulegur. Þegar pabbi dó var eldri strákurinn minn 3 ½ árs. Hann var mikið upp 

á spítala með okkur, þetta var einhvern veginn bara okkar raunveruleiki og það tóku 

allir þátt í honum. Samt vissi ég ekki hvernig ég átti að bregðast sem best við 

gagnvart stráknum þegar að kom að þeim degi þegar pabbi dó. Það fyrsta sem ég 

spurði prestinn okkar var um hvað ég ætti aðgera í sambandi við strákinn og hann 

sagði: „leyfa honum að vera með í öllu.“  

Þetta voru erfiðir tímar fyrir alla en sonur minn tók þátt í öllu ferlinu og í dag er 

honum það jafn eðlilegt að upplifa sorg. Í gegnum þessa reynslu vaknaði áhugi minn 

á sorg barna og því lá það beint við að nota tækifærið að skrifa um sorgina hér.  

„Sorgin gleymir engum“ segir máltækið.1 Möguleikinn á að deyja er til staðar 

frá þeirri stundu sem við fæðumst, jafnvel áður en við fæðumst. Þeir sem trúa því að 

okkur sé skammtaður tími hér á jörðu segja að við byrjum að deyja um leið og við 

fæðumst. Að missa er partur af lífinu. Það missa allir eitthvað einhvern tímann. En 

það er misjafnt hversu snemma og hversu mikið. Í næsta kafla verður leitast við að 

varpa ljósi á algeng viðbrögð við sorg.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Karl Sigurbjörnsson 1990:3 
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2. Sorg  

Hvað er sorg? Sorg er eðlileg viðbrögð við missi. Missir er ekki eingöngu þegar 

einhver deyr; við syrgjum líka eftir skilnað, slys eða annað mótlæti í lífinu.2 Trúlegt er 

að enginn hvorki börn né fullorðnir komist í gegnum lífið án þess að kynnast einhvers 

konar mótlæti og áföllum, stórum og smáum. Stundum er mótlætið þannig að það 

getur talist alvarlegt áfall og kallað fram sorgarviðbrögð.3  

Sorgin á sér ferli sem er mikilvægt að þekkja og skilja, ekki síst fyrir leikskóla-

kennara. Í öllum tilvikum er skilningur á ferli sorgarinnar gagnlegur bæði fyrir 

syrgjendur og alla sem þá styðja.4  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að einstaklingar sem verða fyrir áföllum bregðast 

mismunandi við en þó er hægt að finna ýmislegt sameiginlegt hjá þeim. Sænski 

sálfræðingurinn Johan Cullberg greindi frá því árið 1975 að einstaklingar gangi í 

gegnum fjögur stig áfalla sem öll hafa sín einkenni. Fyrsta stigið nefnir hann loststig, 

það næsta viðbragðstig, þriðja stigið úrvinnslustig og fjórða og síðasta stigið  

skilningsstig. Varast ber að líta á stigin of bókstaflega þar sem aðrir þættir hafa áhrif á 

sorgarferlið, svo sem aldur, þroski, aðstæður andláts og félagslegt umhverfi 

syrgjanda.5 

Loststigið er fyrstu viðbrögð í sorg og getur varað allt frá fáeinum mínútum og 

upp í nokkra sólarhringa. Fyrstu tímana eða dagana eftir andlát náins ættingja eða 

vinar eru flestir höggdofa, eins og þeir trúi því ekki hvað hafi í raun gerst, líka þótt 

dauðans hafi fyrir löngu verið vænst. Á þessu stigi kann syrgjandinn að sýnast rólegur 

en undir niðri ríkir algjört uppnám. Syrgjandinn heldur raunveruleikanum frá sér af 

öllum lífs- og sálarkröftum þar sem atburðurinn er of stór til að meðtaka. Engu að 

síður verður þessi óraunveruleikatilfinning að vandamáli dragist hún á langinn. 

Viðbrögð syrgjanda við umhverfinu geta verið undarleg, eins og til dæmis að 

viðkomandi geri sér ekki grein fyrir raunveruleikanum, eigi erfitt með að halda uppi 

samræðum, minnið gloppótt og detti stundum út og verði fjarrænn.6 Margir syrgjendur 

tala um að þeir séu „frosnir“ eða „fastir“ þegar þeir eru á þessu stigi. Þetta hefur líka 

verið nefnt „doðatímabil.“ 7 

                                                 
2 Bragi Skúlason 1992:12  
3 Erla Kristjánsdóttir o.fl. 2004:88 
4 Sigfinnur Þorleifsson 1991:16 
5
 Cullberg, Johan 1981:135; Erla Kristjánsdóttir o.fl. 2004:88-89 

6 Cullberg, Johan 1981:135-136; Erla Kristjánsdóttir o.fl. 2004:89 
7 Bragi Skúlason 1992:17; Persona.is. 2000 
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Annað stigið, sem nefnt hefur verið viðbragðsstig, hefst þegar syrgjandinn 

neyðist til að opna augun fyrir því hvað hefur gerst. Brátt hverfur þessi tilfinningadoði 

og í stað hans kemur hræðilegt tilfinningalegt uppnám og mikil þrá eða löngun eftir 

hinum látna. Á þessu stigi getur svefnleysi orðið að vandamáli, þar sem þessi líðan 

gerir afslöppun og einbeitingu nánast ómögulega. Draumar vekja oft óhugnað. 

Sumum finnst sem þeir sjái hinn látna hvarvetna; úti á götu, í garðinum, í húsinu eða 

hvar sem þeir hafa eytt tíma sínum saman. Fólk verður mjög oft reitt á þessu stigi; 

reitt við lækna og hjúkrunarfólk sem gat ekki komið í veg fyrir dauðann, við vini og 

ættingja sem ekki gerðu nóg og líka við hinn látna fyrir að yfirgefa sig.8 Allir kraftar 

fara í að reyna að púsla saman brotunum til að ná tökum á því sem í raun og veru er 

að gerast. Syrgjandinn reynir að fá nákvæma mynd af atburðinum, hvað gerðist og 

hvers vegna. Áberandi spurningar á þessu stigi eru „af hverju?“ og „hvers vegna 

ég?“9 

Þriðja stigið er úrvinnslustig sem getur tekið allt frá nokkrum mánuðum upp í 

ár, allt eftir eðli atvika. Tilfinningar og hugsanir sem tengjast atburðinum eru ekki 

lengur allsráðandi, inn á milli getur syrgjandinn fengist við eitthvað annað. Smátt og 

smátt fer viðkomandi að geta unnið úr vandamálum sínum og fer að átta sig á því 

sem gerðist. Í staðinn fyrir að líta stöðugt um öxl á áfallið og tímann sem er liðinn, 

byrjar syrgjandinn að horfa fram á við. Hér byrjar hann að aðlagast nýju lífi og sætta 

sig við orðinn hlut en sorgin er samt til staðar.10  

Fjórða og síðasta stigið er skilningsstigið en það er lokastig andlegrar kreppu. 

Þegar syrgjandinn hefur náð þessu stigi er hann farinn að taka gleði sína aftur og 

hefur annað hvort sætt sig við missinn eða fundið leið til að lifa með honum. 

Tilfinningalíf syrgjandans mun þó áfram skynja hið liðna og senda honum við og við 

sársaukafullar stungur. 11  

Sorg er sársauki, sársauki vegna missis sem snertir flesta strengi tilfinninga 

okkar og birtist í ýmsum myndum. Sorg er ekki ein tilfinning heldur tilfinningaferli sem 

tekur tíma að vinna sig í gegnum og ekki er hægt að hraða því ferli.12 Sorg er ekki 

sjúklegt ástand heldur eðlileg viðbrögð við missi af einhverju tagi og er aðferð 

líkamans og sálarinnar til að verja okkur og bæta líðanina. Við upplifum öll missi og 

                                                 
8 Erla Kristjánsdóttir o.fl. 2004:89; Persona.is. 2000 
9 Cullberg, Johan 1981:136-137; Erla Kristjánsdóttir o.fl. 2004:89 
10 Cullberg, Johan 1981:144-146; Erla Kristjánsdóttir o.fl. 2004:89 
11 Cullberg, Johan 1981:146; Erla Kristjánsdóttir o.fl. 2004:90 
12 Karl Sigurbjörnsson 1990:3; Persona.is. 2000 
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sorg einhverju sinni á ævinni og missis- eða sorgarviðbrögð geta komið fram við 

ýmsar aðstæður.13  

Hér að framan hefur verið varpað ljósi á hugsanleg viðbrögð einstaklings við 

sorg. Sorgin snertir alla og eru börnin ekki undanskilin því. Hér á eftir verður fjallað 

um það hvernig börn upplifa sorg.  

 

2.1 Börn og sorg  

Í þessum kafla verður sorg barna gerð skil og kenningar um myndun geðtengsla 

barna skoðaðar. Einnig verður fjallað um sorgarferli barna og algeng sorgarviðbrögð 

þeirra.  

 Frá því að börn fæðast hafa þau hæfileika til að rannsaka heiminn sem er í 

kringum þau og taka eftir mörgu í umhverfi sínu sem þau hafa ekki orðaforða yfir. 

Börn skynja hringrás lífs og dauða oft án þess að geta sett það í orð og þau skynja 

líka  að það eru viss umræðuefni sem eru talin óæskileg eða jafnvel bönnuð. Þegar 

börn verða eldri uppgötva þau að þau sjálf muni deyja. Þau læra að fólk eldist og 

deyr en læra kannski ekki hvernig á að viðurkenna og vinna með sorgina og hvað 

þessi missir þýðir.14 

Börn eru sífellt að upplifa missi og þarf það ekki alltaf að vera vegna 

dauðsfalla. Margt getur gerst í lífi barna sem getur haft djúpstæð áhrif á þau þó 

fullorðnum þyki það ekki stórvægilegt. Aðskilnaður frá leikföngum, gæludýrum og fólki 

getur til dæmis vakið upp sorgarviðbrögð. Missir barna getur tengst búferla-

flutningum, skólagöngu þeirra og breytingum í vinahópnum. Einnig hafa skilnaðir og  

atvinnuleysi foreldra, vímuefnanotkun, afleiðingar ofbeldis og fleira áhrif.15  

Hafa ber í huga að börn eru að mörgu leyti öðruvísi en fullorðnir. Munurinn 

felst aðallega í því að sálrænir eiginleikar barna breytast stöðugt frá einu aldursskeiði 

til annars en hjá fullorðnum eru þeir orðnir stöðugri og fastmótaðri. Skilningur barna á 

atburðum og þol fyrir mótlæti breytist líka þegar barnið þroskast frá einu aldursstigi  til 

annars. Í hvert skipti sem börn eða unglingar ganga í gengum nýtt þroskaskeið er 

möguleiki á að sorgin geri aftur vart við sig. Með auknum þroska öðlast börnin nýjan 

skilning á dauðanum og þeim missi sem þau hafa orðið fyrir.16 

                                                 
13 Steinunn Þorsteinsdóttir 2000:27-28 
14

 Silverman, Phyllis 2000:2 
15 Carson, Ute 1984:315; Bragi Skúlason 1994:8 
16 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 2003:26; Sigurður Pálsson 1998:14 
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Flestir sérfræðingar í meðferð og umönnun barna telja að þau öðlist hæfileikann til að 

syrgja strax í bernsku, um leið og persónuleiki þeirra þroskast og þeim fer að skiljast 

óhagganleiki dauðans. Ágreiningur hefur verið á milli sérfræðinga um hversu 

snemma börn geta gert sér grein fyrir sorginni og þannig orðið syrgjendur. Annars 

vegar eru það kennismiðir eins og sálfræðingurinn Martha Wolfenstein sem telur að 

það sé ekki fyrr en á unglingsárunum að þeim þroska sé náð og hins vegar Dr. John 

Bowlby og fleiri sem telja að börn allt niður í sex mánaða geti sýnt svipuð 

sorgarviðbrögð og gerist hjá fullorðnum. Sálfræðingurinn Richard Furman fer svo 

milliveginn og telur að börn geti orðið eiginlegir syrgjendur þriggja og hálfs til fjögurra 

ára gömul.17   

Fyrrgreindar rannsóknir hafa aukið þekkingu á viðbrögðum barna við sárum 

missi. Þær hafa leitt í ljós að börn syrgja ekki síður en fullorðnir og þeirri vitneskju er í 

vaxandi mæli komið á framfæri. Oftar en ekki hafa börn verið vanmetin sem 

syrgjendur. Aukinn skilningur á viðbrögðum og þroskaferli barna hefur á síðari árum 

leitt í ljós að sorg barna getur verið jafn djúp og sár og sorg fullorðinna. 18 Rannsókn 

Guðrúnar Öldu Harðardóttur um áfallahjálp í leikskóla bendir einnig á þá staðreynd 

að sorgin snertir leikskólann og leikskólakennarar hafa starfað með börnum í sorg.19  

Þáttur í auknum skilningi á viðbrögðum barna eru kenningar um myndun 

geðtengsl barna. Sálfræðingar hafa reynt að skýra hvernig geðtengsl myndast. 

Geðtengsl má skilgreina sem tilfinningalegt samband sem myndast venjulega milli 

foreldra og barns á fyrstu árum þess. Kenningar um geðtengsl færa flestar rök fyrir 

því hversu mikilvægt það er fyrir börn að mynda geðtengsl á fyrsta æviárinu og það 

sé forsenda þess að barninu vegni vel síðar meir. Það var upphafsmaður kenninga 

um geðtengsl, John Bowlby, sem opnaði augu manna fyrir mikilvægi 

tilfinningatengsla.20 

Áður en skoðað verður hver er æskilegur stuðningur leikskólans við börn í 

sorg, verða kenningum um myndun geðtengsla barna gerð skil. 

 

 

 

                                                 
17 Worden, J. William 1996:9; Willis, Clarissa A. 2002:222; Furman, Richard 1964:321-333;  
Wolfenstein, Martha 1966:113-123. 
18 Sigurður Pálsson 1998:14-15 
19 Guðrún Alda Harðardóttir 1998:73 
20 Aldís Guðmundsdóttir 1992:244-254 
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2.1.1 Kenningar um myndun geðtengsla  

Bowlby setti fram líffræðilega kenningu um myndun geðtengsla snemma á sjötta 

áratug 20. aldar. Samkvæmt honum er hlutverk geðtengslamyndunar að verja 

afkvæmið hættu og kenna því hegðun sem nauðsynleg er til að lifa af. Bowlby gengur 

út frá því að einstaklingurinn hafi fjölda innbyggðra hegðunarkerfa til að auðvelda 

honum að aðlagast umhverfi sínu. Hegðunarmynstur barns miðar að því að halda 

þeim sem annast það mest í stöðugri nálægð, fyrst líkamlega og síðan tilfinningalega, 

til dæmis með gráti, brosi eða hljóðum. Á fyrstu vikum ævinnar er hegðunin sem 

viðheldur nærveru ekki beint að neinum sérstökum aðila sem annast barnið en á 

seinni hluta fyrsta æviárs greinir það aðal umönnunaraðila frá öðrum með sjón og 

heyrn og beinir athygli sinni að honum. Þegar þessi tengsl hafa myndast getur rof á 

þeim leitt til vanlíðunar. Þegar barn er skyndilega skilið frá umönnunaraðila upplifir 

það mikið álag (aðskilnaðarkvíða).21       

 Bowlby lýsir þremur stigum sem einkenna viðbrögð barna yngri en fjögurra ára 

við aðskilnað frá foreldrum. Stigin þrjú eru: mótmæli, örvænting og afneitun.  

Mótmæli. Þetta stig getur staðið allt frá fáeinum klukkustundum upp í nokkra 

daga. Barnið er harmi slegið yfir missinum og hræðist framandi umhverfi ef 

umhverfisbreyting hefur átt sér stað um leið. Í samræmi við fyrri reynslu heldur barnið 

að foreldrið komi til baka ef það grætur. Barnið bíður við dyrnar og grætur mikið í von 

um að foreldrið komi aftur. Einkenni barna á þessu stigi eru mismunandi eftir aldri 

barnsins og þroska þess. Eldri börn reyna til dæmis meira að byrgja inni tilfinningar 

sínar og eru þögul en engu að síður fylgjast þau með öllum hreyfingum í umhverfi 

sínu.22  

Örvænting. Þetta stig getur varað í nokkrar vikur, hegðun barnsins einkennist 

enn af söknuði og ber vott um vaxandi vonleysi. Barnið grætur af og til í hljóði og 

augun leita til dyra í von um að foreldrið komi. Þegar barnið sér að foreldrið kemur 

ekki aftur sama hvað það grætur verður það þögult og aðgerðarlaust. Það virðist 

yfirbugað af harmi og gerir litlar sem engar kröfur til umhverfisins. Þetta stig er oft 

rangtúlkað af ættingjum sem telja að þar sem barnið hefur róast hafi það aðlagast 

aðskilnaðinum og breytingunni. 23  

                                                 
21 Bowlby, John 1991:38-43; Holmes, Jeremy 1993:61:85; Helga Hannesdóttir 1992:60 
22

 Bowlby, John 1991:38-43; Holmes, Jeremy 1993:61:85; Helga Hannesdóttir 1992:61 
23

 Bowlby, John 1991:38-43; Holmes, Jeremy 1993:61:85; Helga Hannesdóttir 1992:61 
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Afneitun. Á yfirborðinu fer barnið að sýna meiri áhuga á umhverfinu og verður 

félagslyndara. Það hrindir ekki frá sér fólki sem kemur með næringu eða leikföng og 

það brosir jafnvel. Þetta er oft tekið sem góðs viti en í raun eru þessi viðbrögð 

hættumerki. Barnið hefur særst illa við aðskilnaðinn og til þess að forðast að það 

gerist aftur reynir það að gera sem best úr aðstæðum. Komi foreldri til baka á þessu 

stigi er hætta á að barnið sýni því lítinn áhuga og sé fjarrænt og jafnvel 

afskiptalaust.24  

Bowlby komst að því að barnið myndar sterk geðtengsl við þann aðila sem 

annast það mest í upphafi og ef þessi geðtengsl rofna, einhverra hluta vegna, veldur 

það barninu miklu uppnámi og kvíða. Athuganir hans benda því allar í sömu átt; barn 

sem upplifir aðskilnað yfir langt tímabil verður fyrir tilfinningalegu tjóni sem hefur 

langtímaáhrif á þroska einstaklingsins. Aðskilnaðurinn hefur ekki aðeins í för með sér 

kvíða og óöryggi hjá barninu heldur missir það þann einstakling sem getur huggað og 

veitt því öryggi. Þegar slíkt gerist yfir lengri tíma eða er sífellt að gerast aftur og aftur 

missir barnið traust á tengslaaðilanum. Því komst Bowlby að því að eigi barn að 

dafna og þroskast á sem heilbrigðastan hátt verður það að vera í stöðugu sambandi 

við að minnsta kosti einn aðila.25  

Aðskilnaðarkenning Bowlby er talin eiga við hjá öllum heilbrigðum börnum sem 

þurfa að skilja við foreldra sína í styttri eða lengri tíma. Jafnframt er álitið að þessi 

sama atburðarás eigi sér stað hjá syrgjandi börnum og hún virðist reyndar vera 

sameiginleg bæði börnum og fullorðnum. Þannig hafa sumir líkt sorgarviðbrögðum 

barna við aðskilnaðarkvíða sem kemur í kjölfar skyndilegra geðtengslarofa.26  

Geðtengslakenning Bowlby hefur vissulega haft mikil áhrif á þróunarsálfræðina 

og það hvernig menn hugsa um samband barnsins við sína nánustu. Fræðimenn 

seinni tíma hafa gagnrýnt kenningu hans og bent á að aðskilnaður við umönnunar-

aðila þurfi ekki að hafa langvarandi áhrif á þroska barnsins. Þeir hafa haldið því fram, 

ólíkt Bowlby, að aðskilnaðurinn sjálfur hafi ekki mestu áhrifin heldur verði að skoða 

fleiri þætti út frá víðara samhengi, eins og til dæmis aðstæðum barnsins.27  

Sálfræðingurinn Michael Rutter gerði rannsókn á stórum hópi drengja á 

aldrinum níu til tólf ára sem höfðu verið aðskildir frá mæðrum sínum í æsku.  

Niðurstaða rannsóknarinnar leiddi í ljós að stór hluti drengjanna átti ekki við nein 

                                                 
24 Bowlby, John 1991:38-43; Holmes, Jeremy 1993:61:85; Helga Hannesdóttir 1992:61 
25 Bowlby, John 1991:38-43; Howie o.fl. 1999:12-14 
26 Bowlby, John 1991:19-22; Holmes, Jeremy 1993:61:85; Helga Hannesdóttir 1992:61-62 
27 Sylvia, Kathy og Ingrid Lunt 1982:37 
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vandamál að stríða heldur gekk þeim vel bæði í skóla og við að umgangast fólk. Út 

frá þessari rannsókn fór Rutter að velta fyrir sér hvort ekki mætti líta á aðra  þætti en 

einungis aðskilnaðinn sem áhrifavald. Rutter vildi skoða þær ástæður sem lágu að 

baki því að barnið var aðskilið frá móður sinni. Í sumum tilfellum gæti barn verið 

aðskilið tímabundið frá móður vegna veikinda hennar en farið aftur til hennar þegar 

veikindum lyki. Í öðrum tilfellum gæti barnið hafa verið aðskilið frá móður sinni vegna 

vanrækslu. Í fyrra dæminu er auðvelt að ímynda sér að aðskilnaðurinn hafi ekki valdið 

varnalegu tjóni en í seinna dæminu er líklegt að aðskilnaðurinn hafi neikvæð áhrif á 

þroska barnsins vegna þeirra aðstæðna sem valda aðskilnaðinum. Af þessum sökum 

má ekki einungis einblína á aðskilnaðinn sjálfan heldur verður líka að taka tillit til 

ástæðnanna fyrir honum.28 

Samkvæmt sálfræðingunum Sylvia og Lunt hafa ýmsir fræðimenn gagnrýnt 

geðtengslakenningu Bowlby og bent á ýmsa annmarka hennar. Til dæmis hafa þeir 

bent á að barn sem verður fyrir aðskilnaði í bernsku getur vel náð sér og myndað 

náin geðtengsl ef aðstæður bjóða upp á það þar sem barnið er. Fræðimenn hafa 

einnig bent á að barn myndar geðtengsl við fleiri en einn aðila en Bolwby hélt því 

fram að það myndaði einungis tengsl við móður sína.29 

Hér að framan í kafla 2, var kenning Cullbergs skoðuð um algeng viðbrögð við 

sorg og svo núna aðskilnaðarkenning Bowlby. Þegar þessar tvær kenningar eru 

bornar saman kemur fram að samkvæmt Cullberg eru fyrstu viðbrögð við sorg á 

loststigi meðal annars að syrgjandinn heldur raunveruleikanum frá sér af öllum lífs- 

og sálarkröftum. Það sama á við um aðskilnaðarkenningu Bowlby fyrstu viðbrögð hjá; 

barninu eru mótmæli og það heldur í fyrri reynslu um að foreldri komi aftur. Annað 

stigið hjá Cullberg nefnist viðbragðsstig og þar neyðist syrgjandinn til að opna augun 

fyrir því sem hefur gerst. Í stað tilfinningadoða kemur hræðilegt tilfinningalegt uppnám 

og mikil þrá eða löngun eftir hinum látna. Þetta samræmist örvæntingarstigi Bowlby 

þar sem hegðun barnsins einkennist af söknuði og vaxandi vonleysi þegar það sér að 

foreldrið kemur ekki aftur sama hvað það grætur. Cullberg nefnir þriðja stigið 

úrvinnslustig og talar þar um að syrgjandinn byrji að aðlagast nýju lífi og sætta sig við 

orðinn hlut þó sorgin sé enn til staðar. Þetta stig nefnir Bowlby afneitun sem 

einkennist af því að barnið fer að sýna meiri áhuga á umhverfinu og reynir að fá sem 

mest út úr aðstæðum. Cullberg var svo með fjórða stigið sem hann nefndi 

                                                 
28 Sylvia, Kathy og Ingrid Lunt 1982:37 
29 Sylvia, Kathy og Ingrid Lunt 1982:39-40 
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skilningsstig og var það lokastigið. Þegar syrgjandinn hefur náð þessu stigi er hann 

farinn að taka gleði sína aftur og annað hvort sætt sig við missinn eða hefur fundið 

leið til að lifa með honum. Þetta er í raun það sama og afneitunarstig Bowlby.30 Þegar 

þessar tvær kenningar eru bornar saman sést að sýn þessara tveggja fræðimanna á 

sorgarviðbrögð er að mörgu leyti lík. Til þess að skilja betur sorg barna er 

nauðsynlegt að skoða hver skilningur þeirra er á dauðanum. Í næsta kafla eru 

skoðaðar hugmyndir barna um dauðann.  

 

2.1.2 Skilningur barna á dauðanum   

Hér verður fjallað um skilning barna á dauðanum og hvaða þættir geta haft áhrif á 

skilning þeirra.  

 Sorgin getur vitjað barna og unglinga í hvert sinn sem þau ganga í gegnum 

nýtt þroskaskeið. Með auknum þroska kemur nýr skilningur á dauðanum og ný vitund 

um þann missi sem þau hafa orðið fyrir. Sorg tekur tíma og því mikilvægt að þeir sem 

standa syrgjandi barni næst geri sér far um að sinna þörfum þess af kostgæfni og 

styðja það í sorginni af hlýju, nærfærni og alúð. Sökum þess hve sorgin gengur nærri 

tilfinningalífi barna leitast þau oft við að beina huganum að einhverju skemmtilegu til 

að hlífa sér. Börn fela oft sorg sína, meðvitað eða ómeðvitað, til að hlífa fullorðnum 

syrgjendum í kringum sig og reyna þess í stað að geðjast þeim og gleðja.31  

Að ganga sorgarferlið á enda og taka út sársaukann sem því fylgir leiðir til 

þess að syrgjandinn getur byrjað nýtt líf. Mæta verður börnunum þar sem þau eru 

stödd í þroska. Börn nútímans fá takmarkaða reynslu af dauðanum og fá einnig óljós 

skilaboð til dæmis í gegnum fjölmiðla þar sem fólk stendur upp aftur þótt það hafi 

verið skotið niður.32 

Hugmyndir barna um dauðann haldast í hendur við vitsmunaþroska þeirra. 

Vitsmunaþroski lýsir því hvernig barnið bregst við umheiminum og hvernig það notar 

reynslu og skilning við nýjar aðstæður. Málþroski, hugsun og ímyndunarafl heyra 

undir þetta þroskastig. Eftir því sem vitsmunaþroski barna eykst því dýpri og meiri 

verður skilningur þeirra á dauðanum. Með hærri aldri og reynslu af hinu almenna lífi 

verða spurningar þeirra um lífið og dauðann ítarlegri. Sé spurningum þeirra ekki 

svarað í samræmi við aldur og skilning er hætt við að börnin þrói með sér rangar 
                                                 
30

 Cullberg, Johan 1981:135-146; Holmes, Jeremy 1993:61:85 
31 Sigurður Pálsson 1998:14 
32 Sigurður Pálsson 1998:45; Guðrún Helga Sigurðardóttir 1998:36 
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hugmyndir um dauðann og ali jafnvel með sér falskar vonir um endurkomu hins 

látna.33  

Frá fæðingu til þriggja ára aldurs upplifa börn dauðann sem missi, aðskilnað 

eða að vera yfirgefin. Talið er að jafnvel ungbörn finni til sorgar, samanber 

aðskilnaðarkenningu Bowlby, þegar einhver sem verið hefur til staðar fyrir þau hverfur 

úr lífi þeirra. Hins vegar er ekki talið að þau hafi skilning á endanleika dauðans. Þegar 

börn eru á aldrinum þriggja til sex ára eru þau fullviss um allt sé tímabundið og hægt 

sé að breyta öllu á betri vegu.34 Þetta má sjá í rannsókn Guðrúnar Öldu þegar verið 

er að vitna í samtal barns við leikskólakennara sinn:  

 
Barn: „Ég skal höggva snjóflóðið í tætlur,“ 
Leikskólakennari: „Hvers vegna?“ 
Barn: „Ég geri bara allt sumar. Ég geri bara við öll húsin.“35  

 

Sálfræðingurinn Maria Nagy gerði árið 1959 umfangsmikla rannsókn á skilningi barna 

á dauðanum. Nagy greindi hugmyndir barna í þrjú skilningsstig: Á fyrsta stigi eru börn 

á aldrinum þriggja til fimm ára og í augum þeirra er dauðinn ekki endalok lífsins eða 

óafturkallanleg staðreynd, heldur nokkurs konar líf við önnur skilyrði. Á öðru stigi eru 

fimm til níu ára börn. Viðhorf þeirra til dauðans er að þau persónugera hann; hann er 

eitthvað utanaðkomandi sem deyðir. Barnið viðurkennir dauðann sem endalok, en 

þarf að vara sig á honum til þess að verða ekki tekið. Ógn dauðans snýst um 

beinagrindur eða sýnilega og ósýnilega drauga. Á þriðja stiginu eru börn á aldrinum 

níu til tíu ára og á þessu stigi viðurkenna flest börn að dauðinn sé líffræðileg 

staðreynd sem endalok hins líkamslega lífs.36  

Ýmsir fræðimenn hafa á síðari árum viljað halda því fram að barnið öðlist 

skilning á dauðanum miklu fyrr en Nagy heldur fram í rannsókn sinni. Sálfræðingarnir 

Spinetta og Deasey og mannfræðingurinn Myra Bluebond-Langer, sem hafa 

rannsakað alvarlega veik börn, hafa til dæmis orðið vör við mun meiri skilning á 

dauðanum hjá sex til tíu ára börnum. Fræðimenn eins og sálfræðingurinn Erna 

Furman telja að kornung börn geti talist syrgjendur og leggja áherslu á ýmis önnur 

atriði sem ýtt geti undir sorgarferli, til dæmis þegar einhver innan fjölskyldunnar sem 

                                                 
33 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 2003:42; Zeglis, Rose 1974:23-27;  
34 Sigurður Pálsson 1998:58-72; Dagný Zoega 2003  
35 Guðrún Alda Harðardóttir 1998:45 
36 Nagy, Maria 1948:3-27; Cullberg, Johan 1981:44-45; Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir. 
1998:226 
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barnið trúir og treystir mótar veruleikaskyn þess og hvetur það til sorgarviðbragða.37 

Fullorðnir þurfa að huga vel að útskýringum sínum, bæði vitsmunalega og trúarlega. 

Börn skynja dauðann út frá sínum eigin forsendum og þær forsendur eru réttar fyrir 

þau.38  

Þekking á sorgarferli og viðbrögðum barna veitir umönnunaraðila upplýsingar 

um hvernig eigi að bregðast við á sem æskilegastan hátt.39 Ljóst er að börn syrgja og 

þegar fjölskylda gengur í gegnum sorgarferli eru börn sjálfkrafa þátttakendur í því. 

Æskilegt er því að þeir sem bera ábyrgð á börnum, eins og leikskólakennarar, kunni 

skil á algengum sorgarviðbrögðum barna. Þau viðbrögð eru viðfangsefni næsta kafla. 

 

2.1.3 Algeng sorgarviðbrögð barna 

Hér verður fjallað um algeng sorgarviðbrögð barna en þau eru háð mörgum þáttum, 

svo sem aldri og þroska syrgjandans, hver tengslin voru við hinn látna, hvernig 

dauðann bar að, hverja barnið á að og hvers konar stuðning það fær frá þeim. Segja 

má að sorgarferlið sé leið sem syrgjandinn gengur í gegnum í glímu sinni við sorgina 

til að laga sig að breyttum aðstæðum. Viðbrögðin sem lýst verður hér á eftir koma 

ekki fram í neinni tiltekinni röð og koma heldur ekki öll fram hjá öllum börnum. Réttara 

er að líta á þau sem ólík viðbrögð og breytilegt atferli sem börn sýna þegar þau takast 

á við sorg. Þeir sem rannsakað hafa viðbrögð barna við sorg og stutt þau í að takast 

á við hana, leggja megináherslu á mikilvægi þess að vinna sig í gegnum erfið 

viðbrögð og sárar tilfinningar sem fylgja sorginni fremur en að harka af sér og ýta 

þeim til hliðar. Slíkt getur haft alvarlegar afleiðingar síðar.40 

Þótt börn gráti minna en fullorðnir getur sorg þeirra rist djúpt. Mest er um vert 

að þeim sé gefinn kostur á að tjá sorgina á sinn hátt, hvort sem það er með 

óhemjugráti eða með alvarlegum heilabrotum. Börn geta snögglega skipt skapi, það 

einnig við í sorg og því ætti það aldrei að hneyksla eða særa þótt barnið fari að leika 

sér með ærslum og hávaða eftir sorgarstund. Börn mega ekki finna að þau séu knúin 

til að syrgja allan daginn.41 Börn bregðast líka misjafnlega við miklu álagi eftir aldri og 

persónuleikaþroska.42  

                                                 
37 Worden, J. William 1996:11 
38 Bragi Skúlason 1994:7-9 
39 Willis, Clarissa A. 2002:221 
40 Sigurður Pálsson 1998:27 
41 Hellen, Dag og Oddbjörn Evenshaug 1993:153 
42

 Helga Hannesdóttir 1992:60 



Lokaverkefni til B.Ed. – prófs  En þá gráti ég svo hátt… 

14 

Algeng sorgarviðbrögð barna eru áhyggjur og kvíði, svefntruflanir og martraðir, leiði 

og söknuður, reiði eða annað atferli sem kallar á athygli, sektarkennd og 

sjálfsásakanir, erfiðleikar í skóla og líkamleg einkenni. Verður nú litið nánar á þessa 

þætti.   

Áhyggjur og kvíði. Þegar barn missir foreldri sitt er öryggi þess ógnað. Það 

getur farið eftir fjölskylduaðstæðum og tengslum við eftirlifandi foreldri hvort barnið 

fyllist ótta við að ekki verði hugsað um það. Það er því mikilvægt að fullvissa barnið 

strax um að það njóti áframhaldandi umönnunar og öryggis. Ef barn missir systkini er 

algengt að það taki að óttast um eigið líf. Tilgangslaust er að segja barninu að það 

þurfi ekki að vera hrætt þar sem það hefur fyrst í stað enga stjórn á viðbrögðum 

sínum. Sýna þarf barninu sérstaka umhyggju, gefa því tíma og skapa því aðstæður 

sem veita því öryggi og hafa reglu á máltíðum og háttatíma. Æskilegt er að barnið fái 

að vera áfram á eigin heimili og búi við aðstæður sem eru því kunnar.43
  

Svefntruflanir og martraðir. Börn sem hafa orðið fyrir sárum missi eiga oft erfitt 

með svefn. Birtingarmynd þess getur falist bæði í því að eiga erfitt með að sofna á 

kvöldin og því að hrökkva upp á nóttunni. Stundum orsakast þetta af því að orðið „að 

sofna“ hefur verið notað um dauðann og þess vegna óttast þau að fara að sofa, ef 

þau skyldu ekki vakna á ný. Einnig getur barnið hrokkið upp með andfælum vegna 

drauma og martraða. Börn sem fá síður að ræða sorg sína og missi eru líklegri heldur 

en börn sem fá að syrgja til að dreyma illa og fá martraðir.44 

Leiði og söknuður. Sorgin og tárin fylgjast að og gráturinn er öllum gefinn til að 

tjá sársauka, söknuð og vanlíðan. Mikilvægt er að hvetja börn ekki til að harka af sér, 

heldur leyfa þeim að gráta eins og þau hafa þörf fyrir. Á sama hátt og mikilvægt er 

fyrir barnið að fá að gráta, skiptir máli að það fái að dvelja við minningar, bæði ljúfar 

og sárar. 45  Sum börn gráta mikið og geta nánast verið óhuggandi meðan önnur börn 

einangra sig, verða hlédræg og lokast. Söknuðurinn og hugsunin um hinn látna geta 

tekið á sig margar myndir og er ástæða til að gefa börnunum færi á að koma þeim í 

orð. Vandann sem þau glíma við innra með sér skyldi aldrei vanmeta.46  

Reiði eða annað atferli sem kallar á athygli. Reiði er sterk tilfinning. Mikilvægt 

er að reiðin fái útrás og barninu sé hjálpað að beina henni í farveg sem skaðar hvorki 

það né aðra. Líkamleg áreynsla við íþróttir eða annað getur verið ein leið, að teikna, 
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 Sigurður Pálsson 1998:27-28; Worden, J. William 1996:58-61 
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 Sigurður Pálsson 1998:29-30; Dyregrov, Atle 1994:64 
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 Sigurður Pálsson 1998:30-31; Worden, J. William 1996:55-58 
46

 Sigurður Pálsson 1998:30-31; Dyregrov, Atle 1994:65  



Lokaverkefni til B.Ed. – prófs  En þá gráti ég svo hátt… 

15 

skrifa eða móta úr leir er önnur. Þess ber að minnast að reiði er öflug tilfinning og það 

er breytilegt hvaða afstöðu fólk hefur til hennar. Þau sem missa ástvin reiðast 

gjarnan. Í sumum fjölskyldum þykir hún óæskileg og er jafnvel óleyfileg. Þurfi einhver 

að annast reitt barn er æskilegt að viðkomandi rifji upp eigin afstöðu til reiðinnar. Það 

getur jafnvel verið þörf á að kenna börnunum að reiði sé heilbrigð tilfinning sem þarf 

að finna farveg sem skaðar hvorki þau sjálf né þá sem í kringum þau eru. Ræða þarf 

við þau um reiðina og hvað geri þau reið og hjálpa þeim að finna farveg fyrir hana.47 

 Sektarkennd og sjálfsásakanir. Algengt er að börn finni til sektarkenndar og 

sjálfsásökunar þegar þau missa ástvin. Börn sem hafa misst geta talið að það sem 

gerðist sé þeim að kenna og verði vart við þess háttar þankagang hjá börnum er 

ástæða til að veita því eftirtekt. Mikilvægt er að hvetja börnin til að tjá líðan sína til 

þess að hægt sé að hjálpa þeim að vinna úr þeim tilfinningum sem þau upplifa. 

Varasamt er að gera lítið úr tilfinningum þeirra, heldur ætti að hjálpa þeim að meta 

þær á raunsæjan hátt.48  

Erfiðleikar í skóla. Það er erfitt að syrgja og það reynir svo mikið á kraftana að 

lítið verður eftir til annars. Börn sem voru félagslynd og virk geta tekið upp á því að 

vera mikið ein og hafa lítið fyrir stafni. Námsörðugleikar geta fylgt í kjölfarið þar sem 

börn sem áður voru virk og áhugasöm er nú niðurdregin og eiga erfitt með 

einbeitingu.49      

Líkamleg einkenni. Börn sem syrgja fá oft ýmis líkamleg einkenni, svo sem 

höfuðverk, ógleði, magaverk, vöðvaverki og fleira. Þessi viðbrögð eru oft eðlileg við 

mikið tilfinningalegt álag. Börn sem syrgja geta notað viðbrögðin til að kalla eftir 

athygli og hjálp. Ef fullorðnir gæta þess að veita barninu athygli og umönnun hverfa 

þessi einkenni smám saman. Ef þau hverfa ekki innan árs er ástæða til að leita til 

fagfólks, bæði fyrir barnið og jafnvel fjölskyldu þess.50 Börn geta orðið mjög vör um 

sig eftir missi, einkum ef missinn hefur borið brátt að. Börnin eru stöðugt á verði og 

hrökkva við af minnsta tilefni. Þetta veldur sífelldri spennu sem getur leitt til 

líkamlegra einkenna, svo sem höfuðverkja og vöðvaspennu. Þetta truflar einbeitingu 

og getur valdið minnisleysi sem getur komið niður á námi barnanna.51 

                                                 
47 Sigurður Pálsson 1998:34-35; Worden, J. William 1996:62-64 
48 Sigurður Pálsson 1998:36-37; Worden, J. William 1996:61-62 
49 Sigurður Pálsson 1998:37; Worden J. William 1996:67-69 
50 Sigurður Pálsson 1998:37; Dyregrov, Atle 1994:68 
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Af framansögðu er ljóst að börn syrgja en  dauðinn er partur af lífinu og við verðum 

að læra að takast á við hann. Síðustu ár hefur mikið breyst í samfélaginu og fólk er 

farið að skynja skyldu sína og sjá hversu nauðsynlegt það er að ræða við börn um 

sorg, veikindi og dauða.52 Það að hugsa um dauðann, glíma við spurningar um hann 

og kynnast honum er eðlilegur hluti af þroskaferli hvers manns.53 Það er því æskilegt 

að þessi þáttur sé ekki sniðgenginn í uppeldi- og skólastarfi, en í næsta kafla verður 

fjallað um þann stuðning sem leikskólar geta veitt börnum í sorg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Guðrún Helga Sigurðardóttir 1998:36; Steinunn Þorsteinsdóttir 2000:28 
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3. Stuðningur leikskóla við börn í sorg  

Í þessum kafla verður rakið hlutverk leikskólans og leikskólakennarans gagnvart sorg 

barna.    

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla á leikskólinn að stuðla að alhliða þroska 

barna. Þroskaþættirnir eru tilfinningaþroski, vitsmunaþroski, líkams- og hreyfiþroski, 

málþroski, félags- og félagsvitund, fagurþroski og sköpunarhæfni, siðgæðisþroski og 

siðgæðisvitund og leikskólanum ber að efla alla þessa þroskaþætti og örva samspil 

þeirra. Lífsleikni og námsgengi barna byggist á jafnvægi milli þessara þroskaþátta.54  

Eðlilegur hluti af þroskaferli hvers manns er að hugsa um dauðann, glíma við 

spurningar um hann og kynnast honum.55 Það er því ekki spurning um hvort leik-

skólinn eigi að styðja við börn í sorg, heldur hvernig?  Fyrst munum við skoða 

hlutverk leikskólans gagnvart sorg barna og þar á eftir hlutverk leikskólakennarans í 

þessu ferli.  

 

3.1 Hlutverk skólans 

Allir skólar og kennarar munu einhvern tímann þurfa að takast á við sorg í skólanum. 

Þess vegna er mikilvægt að skólar þrói með sér stefnu um hvernig eigi að taka á 

aðstæðum sem slíkum og hverjir eigi að vera í forsvari fyrir því. Æskilegt er að allt 

starfsfólk skólans sé með í undirbúningi við gerð slíkrar stefnu.56 

Hvernig tekið er á áföllum í skólanum getur skipt sköpum um það hvernig 

barninu gengur að vinna úr sorginni. Skólar og leikskólar verða að móta sér stefnu 

um það hvernig takast eigi á við sorg barna innan veggja stofnunarinnar, því sorgin 

getur bankað upp á þegar minnst varir. Þar sem skólinn tekur orðið svo stóran hluta 

af tíma barnsins þarf það að finna þar öryggi og skjól og vita að þeir sem þar starfa 

láti sér annt um líðan þess og að það geti leitað í trúnaði til þeirra sem þar starfa.57 

Nauðsynlegt er að foreldrar láti skólastjórnendur vita um dauðsföll í 

fjölskyldunni þannig að unnt sé að hefja stuðning við barnið á sama tíma og 

fjölskyldan tekst á við missinn. Einnig er hægt að undirbúa skólafélaga barnsins 

þannig að það verði ekki utanveltu vegna feimni skólafélaga gagnvart sorginni.58  

                                                 
54
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Vinna þarf í samstarfi við foreldra og aðstandendur barnanna og gera börnunum 

mögulegt að vinna með tilfinningar sínar á þann hátt sem einstaklingnum líður best 

með. Best er ef hægt er að virkja alla sem í skólanum eru; nemendur, starfsfólk og 

foreldrafélag, við undirbúning fyrir áfallahjálp og sorgarúrvinnslu. Þannig vita allir 

hvernig bregðast á við þegar sorgin ber að dyrum og vita að þeir eiga sjálfir vísan 

stuðning og hjálp ef þeir lenda í missi og áföllum.59  

Mikilvægt er að skólinn fari ekki út í vinnu í þessum málaflokki án 

undirbúnings. Áður en skólar ákveða að veita börnum stuðning í sorg þarf að huga að 

eftirfarandi: Skólinn er bundinn þagnarskyldu en án trúnaðar er ekki hægt að sinna 

þessum skyldum. Þegar barn kemur í fyrsta skipti í skólann er eðlilegt að farið sé yfir 

gildi trúnaðarsambands á milli foreldra barnsins og skólans. Koma þarf á trúnaði með 

markvissum hætti. Starfsfólkið þarf að eiga greiðan aðgang að fagfólki ef þörf er á 

handleiðslu. Einnig er nauðsynlegt að starfsfólkið hafi greiðan aðgang að fræðsluefni, 

sérstaklega því sem hentar börnum. Skólinn þarf að vera meðvitaður um að 

stuðningur við syrgjendur er tímafrekur, meta þarf forgangsverkefni skólans og 

skilgreina vel hvar sorgin eigi heima í forgangsröðinni.60  

Skólinn þarf að meta hvort allir í hópi starfsfólks eigi að veita stuðning við 

syrgjendur eða hvort skipuleggja eigi áfallateymi. Skoða þarf hvort allt starfsfólk eigi 

að mæta í útfarir barna eða ástvina þeirra og ekki er víst að sama lausnin henti alltaf. 

Skólinn þarf að jafnframt að undirbúa hvaða úrræði hann ætlar að hafa ef einhver úr 

hópi starfsfólks deyr. Mikilvægt er að starfsfólk sinni sínum tilfinningum og stuðningi 

innbyrðis áður en börnunum er sinnt. Skólinn þarf að vita að það er í lagi að fá 

utanaðkomandi aðstoð.61  

Skoða þarf hvernig skólinn ætlar að ræða um hjónaskilnaði.  Æskilegt er að 

það sé tengt umræðu um fjölskyldumál eða um það hvers vegna fólki þyki vænt hvert 

um annað og hvers vegna það hætti að þykja vænt hvert um annað. Á að hvetja börn 

til að tala um það ef foreldrar þeirra eru að skilja? Hvað ætlar skólinn að gera  með 

vitneskjuna? Leikskólinn gegnir uppeldishlutverki. Áherslan er á velferð barnsins og 

ef barnið vill tjá sig á það að fá að gera það. Samtal í trúnaði milli barns og þess aðila 

sem það vill tjá sig við innan leikskólans er við hæfi. Þrýstingur á ekki við. Skólinn 

þarf einnnig að skoða hvernig hann ætlar að veita stuðning þegar um alvarleg 
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veikindi er að ræða. Hér er hægt að skoða hvort ekki sé hægt að eiga samstarf við 

heilbrigðisstarfsfólk, sérstaklega ef barn í skólanum er veikt. Ekki má gleyma að 

börnin styðja hvert annað.62 

Undirbúa þarf hvernig skuli taka á móti syrgjanda sem kemur í skólann í fyrsta 

sinn eftir missi. Það á ekki að bíða eftir frumkvæði syrgjandans. Best er að eiga 

frumkvæði að heimsókn heim til syrgjandans og spyrja viðkomandi hvernig hann vilji 

láta taka á móti sér. Það er allt í lagi að nefna hugsanlega möguleika til dæmis að 

allur hópurinn taki á móti syrgjandanum í einu eða að einn úr hópi starfsfólks sé til 

staðar.63  

Starfsmannafundir eiga ekki að taka einvörðungu á „faglegum“ málefnum, 

heldur á líka að ræða um líðan starfsfólks á vinnustað, sbr. gæðastjórnun. Veitendur  

þjónustu vinna best þegar þeirra sjónarmið og líðan fá að koma inn í myndina. 

Jafnframt er vert að ítreka að við verðum að hlusta vel á það sem samstarfsfólkið 

segir. Betur sjá augu en auga.64 Ljóst er að verkefnin eru mörg, en skólinn hefur 

velferð barnanna að leiðarljósi og það hefur fjölskyldan líka og eiga þessir aðilar því 

margt sameiginlegt.65  

 

3.2 Hlutverk kennarans 

Manneskjan á bak við kennarann hefur mikið að segja, vegna þess að sem 

einstaklingar höfum við mismunandi viðhorf byggð á bakgrunni, reynslu og þroska 

sem móta okkur sem einstaklinga. Kennarinn þarf því að vera meðvitaður um eigin 

viðhorf og gildi til lífsins, því meðvitað eða ómeðvitað hafa þau áhrif á samskiptin við 

börnin, foreldrana eða samstarfsmenn.66 Kennarinn verður að skilja og geta sett sig í 

spor barns en hann verður þó umfram allt að læra að þekkja hvert einstakt barn, 

þankagang þess, þroska og bakgrunn.67 

Spurningar barna um dauðann eru í raun þær sömu og við fullorðna fólkið 

erum að glíma við, þótt skilningur þeirra sé annar. Spurningarnar bera vott um 

heilbrigðan forvitinn huga en eru ekki vísbendingar um óheilbrigðar hugrenningar. 

Þegar við fullorðna fólkið verðum öryggislaus og hikandi frammi fyrir áleitnum og 
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einlægum spurningum barna um dauðann og frammi fyrir sorg þeirra kann það fyrst 

og fremst að endurspegla eigin ótta og hjálparleysi. Ef til vill höfum við sjálf hlíft okkur 

við að glíma við þessar áleitnu og mikilvægu spurningar eftir að við komumst til vits. 

Það er því mikilvægt fyrir þá sem annast börn að skoða eigin huga, rifja upp eigin 

reynslu og gera sér grein fyrir eigin tilfinningum og afstöðu til dauðans.68  

Þegar verið er að styðja börn í gegnum sorgarferlið er nauðsynlegt að hafa 

þekkingu á börnum á mismunandi aldurstigum og hverjar hugmyndir og ímyndanir 

þeirra eru um lífið. Með því er hægt að gera sér betur grein fyrir algengum sálrænum 

einkennum sem geta komið fram í sorgarferlinu, en þetta eitt dugar ekki til. Aðili sem 

ætlar að styðja börn í sorg þarf að geta sett sig í spor barnanna, vera fær um að sýna 

hlýju og yfirbugast ekki sjálfur af sorginni.69    

Til þess að börn komist sem best frá sinni fyrstu reynslu af sorginni, þarf að 

tala við þau um dauðann á sem nákvæmastan hátt á máli sem þau skilja og hæfir 

aldri þeirra. Endurteknar spurningar sem börnin bera upp um dauðann er þeirra 

aðferð í glímunni við að skilja dauðann sem raunveruleika, auk þess að vera nokkurs 

konar próf til að vera viss um að frásögnin breytist ekki hjá þeim fullorðnu. Börn sem 

ekki fá nákvæmar upplýsingar skálda gjarnan í eyðurnar. Stundum getur þetta verið 

mjög slæmt og valdið þeim enn meiri ótta en það sem raunverulega átti sér stað.70 

Dauðinn þykir ekki skemmtilegt umræðuefni og því er sjaldnast talað mikið um 

hann eða ung börn sérstaklega frædd um hann. Börnin hljóta að kynnast dauðanum 

fyrr eða síðar, ekki síst í gegnum lífríkið þegar þau missa gæludýr eða sjá dauð 

skordýr. Fullorðnir ræða við börnin um dauðann, fræða þau um hann og ætti að svara 

spurningum þeirra á einfaldan, skýran og ákveðinn hátt en þá skilja börnin dauðann 

mun fyrr en ella, hvað hann felur í sér og hvers vegna hann er til staðar. Með því að 

tala ekki um dauðann geta börn fengið á tilfinninguna að dauðinn sé nokkuð sem ekki 

megi tala um og því spyrja þau ekki.71 Börnin okkar eiga rétt á því að komast í 

snertingu við hver þau eru og hvað/hvern þau hafa misst.72 

                                                 
68 Sigurður Pálsson 1998:5 
69 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 2003:210 
70 Worden, J. William 1996:13 
71 Guðrún Helga Sigurðardóttir 1998:35 
72 Bragi Skúlason 1994:38 
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Oft getur verið erfitt fyrir fullorðna að heyra börn tjá sig um dauðann og sorgina, ekki 

síst ef sá fullorðni syrgir líka. Mikilvægt er að leyfa börnunum að ráða ferðinni í 

úrvinnslunni á sorginni, styðja þau, hlusta og deila tilfinningum með þeim.73 

Kennarinn þarf að sýna barni í sorg umburðarlyndi og reyna að vera vakandi 

yfir hegðun þess. Mikilvægt er að kennari viðurkenni breytta hegðun barnsins og að 

breytingin geti varað í langan tíma, fremur en að reyna að greina hvers eðlis 

breytingin er. Barn í sorg getur reynt að neita tilfinningum á borð við reiði og 

sársauka, með því að bæla þær innra með sér. Það geta liðið mánuðir og jafnvel ár 

áður en barn fær útrás fyrir bældar tilfinningar.74 

Börnum er eðlilegt að leika sér og þau setja oft tilfinningar sínar í leik. Með því 

að leika við þau og tala reglulega við þau er líklegt að þau hleypi okkur inn í 

hugarheim sinn. Við sem erum fullorðin erum gjörn á að eiga löng samtöl þar sem við 

„gerum upp málin í eitt skipti fyrir öll.“ Sú nálgun gengur ekki með börnum, þau þurfa 

lengri aðlögunartíma. Börn þurfa mörg stutt samtöl og verða að fá tíma til að leika sér 

inn á milli.75 Þegar ætla má að líðan eða hegðun barns tengist sorg þess og missi er 

mikilvægt að taka sér tíma fyrir barnið, gefa því tækifæri til að tjá sig og leiða það í 

úrvinnslu sorgarinnar.76  

Kennarinn ætti að fræða börn um tilfinningar, þar með taldar gleði og sorg. Á 

þann hátt er verið að gefa börnunum til kynna að tilfinningaleg tjáning sé í lagi innan 

veggja leikskólans. Fræðsla um dauðann er engin undantekning og kennarinn ætti að 

nota þau tækifæri sem gefast, t.d. páskatímann, umræðuefni barna, að finna dauðan 

fugl, andlát innan nágrannans og stríð í fjarlægum löndum.77   

Starfsmannahópurinn þarf að skoða viðhorf sín gagnvart því hvort hann telji að 

starfsfólk verði að tala um það sem því finnst óþægilegt að tala um? Börn geta 

vissulega ögrað, en það er svo margt í lífinu sem er erfitt að tala um. Hér þarf að 

meta hvort umræðan leiði til þroska. Ennfremur er vert að nefna að börn eru næm á 

líðan starfsfólks. Eðlilegt er að tala um slíkt enda er starfsfólk oft fyrirmynd barnanna í 

sambandi við umræðu um tilfinningar. Að draga orð og skynjun barnanna í efa þegar 

þau spyrja „líður þér illa?“ flokkast ekki undir fyrirmyndaruppeldi.78 

                                                 
73 Guðrún Alda Harðardóttir 1997:5 
74

 Ólöf Helga Þór 1992:41 
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 Bragi Skúlason 1994:10  
76

 Dagný Zoega 2003 
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 Bragi Skúlason 1994:22-23 
78

 Bragi Skúlason 1994:24 
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Skólinn og kennarinn þurfa að vera meðvitaðir um að sorgin tekur tíma og að það er 

nánast ómögulegt að setja niður tímamörk, enda er sorgin mjög persónubundin. Það 

er eðlilegt að syrgja árum saman og það þarf ekki að merkja táraflóð allan tímann 

heldur að hvers kyns úrvinnsla í sorginni taki langan tíma.79  

Tæpast er til sá skóli þar sem að starfsmenn og börn hafa ekki orðið fyrir sorg. 

Skólinn er mannlegur vinnustaður og þar gerast válegir atburðir rétt eins og annars 

staðar.80 Það er hægt að létta margri byrðinni af börnum með því að ræða um 

dauðann sem eðlilegan hluta tilverunnar.81 Þess vegna er mikilvægt að tekið sé á 

málum með fagmennsku og að skólinn þrói með sér stefnu til að vinna eftir þegar 

áfall skellur á. 

Eins og fram kemur að ofan að er ljóst að mörgu er að hyggja þegar unnið er 

með sorg inni í leikskólanum. Til að tengja fræðina við sýn þeirra sem vinna með 

börnum var gerð rannsókn og skoðuð viðhorf reyndra leikskólakennara og 

sóknarprests gagnvart sorg barna.   

Í næsta kafla verður greint frá því hvaða rannsóknaraðferð var notuð, 

þátttakendur rannsóknarinnar verða kynntir og sagt frá því hvernig staðið var að 

úrvinnslu rannsóknarinnar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Bragi Skúlason 1994:24 
80 Margrét Ólafsdóttir 1995:4  
81 Sigurður Pálsson 1998:67 



Lokaverkefni til B.Ed. – prófs  En þá gráti ég svo hátt… 

23 

4. Rannsóknaraðferð 

Í þessum kafla verður fjallað um framvindu rannsóknarinnar og þá aðferðafræði sem 

notuð var við hanar. Einnig verður vikið að þátttakendum og hvernig úrvinnslu gagna 

var háttað. Markmið rannsóknarinnar var að athuga viðhorf reyndra leikskólakennara 

og sóknarprests gagnvart sorg barna.  

Þar sem viðhorf fólks voru skoðuð var valið að notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð (qualitative research). Þær rannsóknaraðferðir sem flokkast geta 

undir eigindlegar aðferðir eru allar þær rannsóknir sem ekki krefjast tölfræðilegra 

útreikninga eða mælinga. Niðurstöður geta þó verið fengnar með tölfræði en 

úrvinnsla yrði þá að vera eigindleg.82 Hægt er að ná fram heildstæðri mynd af 

skoðunum fólks og viðhorfum og skilja hlutina frá sjónarhóli þess með því að notast 

við eigindlegar aðferðir. Rannsakandinn kemst í návígi við einstaklinginn og nær fram 

raunsærri lýsingu þátttakenda.83 Þessi aðferð hentar því vel til að rannsaka viðhorf 

reyndra leikskólakennara og sóknarprests gagnvart sorg barna. 

 Eigindlegar rannsóknir byggjast á aðleiddum aðferðum þar sem 

rannsakandinn safnar gögnum, fer vandlega yfir þau og ályktar út frá þeim. 

Eigindlegum gögnum er hægt að safna á mismunandi vegu. Hægt er að styðjast við 

viðtöl, spurningarlista eða athuganir. Í viðtölum er upplýsingum safnað á mismunandi 

hátt, allt frá því að vera með svokallað opið viðtöl sem ekki geymir fyrirfram mótaðar 

spurningar og til þess að vera með lokað viðtal þar sem spurningarnar eru mjög 

fastmótaðar og rannsakandinn fylgir þeim fast eftir. Í eigindlegum rannsóknum er erfitt 

að mæla niðurstöðuna og ekki er hægt að alhæfa út frá þeim.84   

 Strauss og Corbin segja að það fyrsta sem beri að gera í eigindlegu 

rannsóknarferli sé að ákveða rannsóknarspurningu sem leiðir af sér svar við því sem 

leitað er svara við.85  

 

 

 

 

 

                                                 
82 Bogdan, Robert C. og Biklen, Sari Knopp 1993:96-101; Strauss Anselm og Juliet Corbin 1990:17-19 
83 Bogdan, Robert C. og Biklen, Sari Knopp 1993:29-33; Strauss Anselm og Juliet Corbin 1990:17-19 
84 Gall Meredith D. o.fl. 1996:554 
85 Strauss Anselm og Juliet Corbin 1990:39-41 
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Meginmarkmið rannsóknarinnar var að leita svara við eftirfarandi spurningu: 

Hver eru viðhorf reyndra leikskólakennara og sóknarprests gagnvart sorg barna?  

Undirspurningar:  

� Hvað þarf til að börn syrgi?  

� Eiga börn að taka þátt í sorg með fullorðnum?  

� Er sorg barna viðurkennd í samfélaginu?  

� Hvernig er æskilegast að styðja við börn í sorg innan leikskólans?  

 

4.1 Þátttakendur 
 

Við val á þátttakendum var haft í huga að þeir hefðu reynslu af vinnu með börnum í 

sorg. Þegar búið var að velja viðmælendur var sóst eftir þátttöku þeirra með símtölum 

og voru þeir allir fúsir til þátttöku. Tekið var viðtal við tvo leikskólastjóra og þrjá 

deildarstjóra en auk þess var tekið viðtal við einn sóknarprest.  

Þegar gerð er grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar er nöfnum þátttakenda 

breytt, þannig að ekki komi fram upplýsingar af nokkru tagi sem gera þá þekkjanlega. 

Þeim eru gefin nöfnin: Ingi Guðmundsson, Berglind Pétursdóttir, Fjóla 

Hermannsdóttir, Áslaug Þórarinsdóttir, Gréta Kristjánsdóttir og Ólína Hansen. 

Þátttakendur höfðu allirl töluverða reynslu af sorgarvinnu með börnum, Ingi 

hefur starfað sem prestur síðastliðin níu ár og í gegnum vinnu sína hefur hann kynnst 

sorginni töluvert. Leikskólakennararnir höfðu allir langa starfsreynslu; sá sem hafði 

unnið lengst inni í leikskóla hafði 30 ára starfsreynslu og sá sem hafði minnstu 

starfsreynsluna hafði unnið í leikskóla í tæp 13 ár. Rannsakandi vissi að 

viðmælendurnir hefðu verið með börn í sorg inni í leikskólanum, þess vegna urðu þeir 

fyrir valinu.  
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4.2 Viðtöl 

Eins og fram hefur komið voru tekin viðtöl við sex einstaklinga. Leitast var við að hafa 

viðtölin við viðmælendur hálfopin og á skilgreining Kvale þar vel við, en hann segir: 

   
Technically, the qualitative research interview is semistructured: It is neither an 
open conversation nor a highly structured questionnaire. It is conducted 
according to an interview guide that focuses on certain themes and that may 
include suggested questions. 
„Tæknilega er eigindlegt viðtal hálfopið, það er hvorki alopin samræða né byggir 
það á skipulögðum spurningalista. Það fer fram á grundvelli ákveðinsvegvísis þar 
sem kastljósinu er beint að ákveðnu þema og stuðst er við ákveðnar 
spurningar“.86  

 

Þegar rannsakandi hitti viðmælendur sína var hann með tilbúinn samtalsramma (sjá 

fylgiskjal 1) sér til hliðsjónar sem leiddi viðtalið en stýrði því ekki algjörlega.   

Í eigindlegri rannsókn er farið á vettvang, hvort sem það er heimili, vinnustaður 

eða leikvöllur. Vettvangur þarf að vera staður þar sem viðmælandinn er á heimavelli. 

Bogdan og Bilken segja að það sé mikilvægt þegar viðtölin eru tekin að 

viðmælendum líði vel og séu öruggir með sig til að geta talað um viðfangsefnið með 

opnum huga.87 Viðtölin voru tekin í febrúar 2005, fimm voru tekin á vinnustað 

viðmælenda og eitt var tekið heima hjá viðmælenda. Hvert viðtal tók frá 30 til 80 

mínútna og þau voru tekin upp á segulbandsspólu með leyfi viðmælenda. Allir 

viðmælendur voru mjög samvinnufúsir og lögðu sig fram við að gefa af sér. Áður en 

rannsakandi fór og tók viðtölin svaraði hann viðtalsrammanum á blaði til þess að vera 

meðvitaðri um eigin viðhorf gagnvart viðfangsefninu.   

       

4.3 Greining gagna 

Strauss og Corbin telja mikilvægt að skilgreina það sem kemur út úr viðtölunum og 

búa til flokka svo hægt sé að flokka svörin, þ.e.a.s. setja svipuð svör í sama flokk að 

viðtalinu loknu.88 Skipta má greiningu gagna í þrjú stig. Fyrst er gagnagreining sem 

fer fram meðan á viðtalinu stendur. Næst er gagnagreining sem á sér stað strax eftir 

viðtalið. Þriðja skiptið er svo gagnagreining sem byggist á viðtali sem hefur verið 

skrifað frá orði til orðs.89 Til þess að auðvelda vinnu við greiningu á hverju viðtali var 

                                                 
86 Kvale, Steinar 1996:27 
87 Bogdan, Robert C. og Biklen, Sari Knopp 1993:29-33 
88 Strauss Anselm og Juliet Corbin 1990:74 
89 Sóley S. Bender 2003:93 
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notast við hljóðsarp til að taka upp viðtölin, sem rannsakandi sló síðan orðrétt inn í 

tölvu. Lögð var áhersla á að vélrita hvert einasta orð og einnig voru öll hljóð skáð svo 

sem andvarp, hlátur, hik eða annað. Þegar þeirri vinnu var lokið las rannsakandi 

textann yfir til þess að fá heildarmynd af reynslu viðmælenda. Því næst flokkaði 

rannsakandi svör viðmælenda eftir sex meginþemu, sem hann hafði gert út frá 

samtalsramma. Þar á eftir voru sameiginleg sjónarhorn dregin saman og svo það 

sem þá greindi á um . Í lokin var svo degið saman í niðurstöður en þeim eru gerð skil 

í næsta kafla.  
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5. Niðurstöður 

Í þessum kafla koma fram helstu niðurstöður úr þeim viðtölum sem tekin voru við 

gerð þessarar rannsóknar. Í fyrstu eru niðurstöðurnar settar fram eftir hvert þema 

sem byggt er á spurningu og í lokin er greint frá megindráttunum í  heildar-

niðurstöðum rannsóknarinnar. Af viðtölunum voru dregin fram sex meginþemu: 

� Í hvaða tilfellum syrgja börn? 

� Er sorg barna viðurkennd í samfélaginu?  

� Eiga börn að taka þátt í sorg með fullorðnum? 

� Hver eru æskileg viðbrögð leikskólakennarans við sorg barna? 

� Hvenær lýkur sorgarferli barns inni í leikskólanum?  

� Hvaða leiðir er hægt að fara til að gefa börnunum tækifæri á að ræða sorgina 

og dauðann?  

 

Í hvaða tilfellum syrgja börn? 

Enginn viðmælanda efaðist um að börn syrgji og allir voru sammála um að börn 

upplifi sorg þegar þau missa náinn ættingja. Einnig töluðu þeir um að börn syrgi 

þegar foreldra skilja og ekki má gleyma sorginni sem fylgir því að missa gæludýr. Til 

dæmis kom fram í viðtalinu við Sr. Inga að „börn upplifa sorg við missi ástvina, 

foreldra sérstaklega og við skilnað, þau upplifa mikla sorg við skilnað og börn upplifa 

líka mikla sorg við missi gæludýra“, eða eins og Berglind orðar það: „það var stelpa á 

deildinni sem var alveg rosalega sorgmædd útaf bara fugli sem að hún fann úti.“

 Fjóla talar einnig um að börn syrgi í rauninni svo margt, eins og þegar pabbi 

fer á sjóinn eða dýrið þeirra deyr og hún tók fram að það þarf ekki að vera stórt: 

 

það þarf ekki að vera stórt það er bara allur missir finnst mér ... Það getur verið 
barninu svo alvarlegt, allur missir alveg sama hvað það í rauninni okkur finnst það 
lítilvægt ... Það er kannski barninu mjög mikilvægt ...... Þó það sé ekki þessi alvöru 
eins og við teljum það ... ég er alveg opin fyrir því að það geti verið í svo mörgu 
sem að okkur finnst kannski smávægilegt sem er mikilvægt fyrir barnið 

 

Ólína bendir á að börn geti líka sýnt ýmis sorgareinkenni þegar foreldri fer í burtu 

vegna vinnu. Viðbrögðin séu kannski eins sterk og við missi ástvinar en það sjáist oft 

munur til dæmis á sjómannsbörnum. Hún leggur áherslu á að börn syrgja ekki bara 

þegar foreldrar þeirra skilja heldur eru ýmsar breytingar sem fylgja skilnaðinum, hún 

segir: „Mér finnst líka geta orðið alls konar vesen þegar fólk er að búa til nýjar 
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fjölskyldur, þá geta komið upp alls konar erfiðleikar, þú veist erfitt að tengjast nýjum 

systkinum, nýju foreldri jafnvel það getur orðið mikil sorg í kringum það.“    

 Gréta er á sama máli og Ólína og segir að: „það geti líka myndast sorg við það 

að breyta bara um skóla, mikill söknuður eftir gamla skólanum og að missa alla 

vinina, ég myndi segja að þetta væri ákveðin svona sorg, allar breytingar“. 

Áslaug bendir líka á að börnin séu náttúrulega jafn misjöfn og fullorðna fólkið og 

sum taki þetta mjög nærri sér en önnur ekki og það sé mjög misjafnt hvernig börn 

syrgi og hvað þurfi mikið til. Hún segir líka:  

 

Ég held að maður þurfi að hugsa aðeins meira um þessi smáatriði sem gerast í lífi 
barnanna ... sko hvernig hver einstaklingur tekur því ... Bara að  eignast lítið 
systkini getur verið gífurlegt áfall fyrir lítið barn ... Að vera ekki í fyrsta sæti lengur.  

 

Af svörum viðmælenda má draga þá ályktun að börn syrgi við missi náinna ættingja 

og dýra og við aðskilnað, hvort sem hann er tímabundinn eða til lengri tíma. Margt 

getur valdið sorg hjá börnum, eða eins og Áslaug orðaði það: „Ég held að þurfi ekki 

alltaf dauðann til en það er það sem að við kannski gerum mest í og horfum mest á.“ 

 

Er sorg barna viðurkennd í samfélaginu? 

Í viðtölunum voru skiptar skoðanir um hvort sorg barna væri viðurkennd að öllu leyti í 

samfélaginu en viðmælendur voru sammála um að það hefðu orðið breytingar til 

batnaðar.  

Áslaug talar um að það sé alltaf að verða meira og meira um það að fólk 

viðurkenni sorg barna og hún tekur líka fram að börnunum sé sinnt meira en áður var. 

Gefum henni orðið: „þetta var náttúrulega hræðilegt hérna einu sinni, þar sem börn 

fengu ekki að vera með eða gera eitt né neitt.“ Fjóla er á sama máli varðandi að það 

hafi orðið breytingar en hún tekur þó fram að: „það sé mjög misjafnt, ég held að 

gömlu kynslóðinni finnist þeir þurfa að hlífa börnum, að það megi ekki segja þeim 

eins og er.“ Fjóla er á þeirri skoðun að það eigi að segja börnunum satt frá, af því að 

þau eru svo tilfinninganæm að þau finna strax ef eitthvað er að. 

Hjá Ólínu kveður við annan tón og hún bendir á að kannski sjái þær breytingar 

af því að það er unnið meira með sorg barna inni í leikskólanum en áður var gert. Ef 

að barn í leikskólanum verður fyrir missi þá er unnið með það. Hins vegar telur Ólína 

að börnin fái ekki þann stuðning sem þau þurfa þegar foreldrar skilja. Hún segir:  
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Barn sem missir einhvern náinn sér þá er heilmikið tekið á því ... En svona almennt 
í þjóðfélaginu eiga skilnaðarbörn ofboðslega erfitt, ég held þau fái ekki þann 
skilning, oft er líka bara sagt … hann lætur svona af því að þau eru að skilja og svo 
er ekkert gert í því ... Að foreldrarnir skilja og svo bara, svo er ekkert unnið með það 
... Ég held þau eigi oft alveg ofboðslega bágt.  

 

Ingi er á sama máli og Ólína og leggur áherslu á að þegar farið var að beina meiri 

sjónum að barninu, fyrstu árum þess og hvað leikskólaárin séu mikilvæg. Hann segir: 

„Menn voru ekkert að hugsa um þetta hér áður, mér finnst það vera seinni tíma 

áhersla á sorg barna ... Það er eitthvað sem var nú ekkert talað um hér fyrir allnokkru 

síðan en er mikið í umræðunni núna.“ Ingi leggur áherslu á að þetta hafi gjörbreyst og  

hann talar um að þegar fólk sé í sorg hafi það áhyggjur af börnunum og leiti eftir 

ráðleggingum frá honum um hvernig það eigi að bregðast við gangvart þeim. Hann 

segist ráðleggja fólki að tala við börnin og útskýra hlutina fyrir þeim, sem það geri. 

Ingi telur að viðhorfið hafi verið þannig að fullorðna fólkið hafi haldið að börnin yrðu 

ekkert vör við þetta eða eins og hann orðar það sjálfur: „Sko áður var hérna ... haldið 

að börnin verða nú ekkert vör við þetta þau taka ekkert eftir þessu og svona, ég held 

að það hafi verið soltið viðhorfið sko“ og til að leggja áherslu á breytta tíma segir 

hann: „en hérna nú eru prestar að skrifa bækur um sálgæslu og það eru alltaf kaflar 

um sorg barna sem að þeir fara sko inn á þetta.“  

Af svörum viðmælenda má draga þá ályktun að sorg barna sé meira 

viðurkennd í dag en hún var, eða eins og Gréta orðar það: „Hún var það náttúrulega 

alls ekki sko, hérna áður fyrr, þá var náttúrulega bara talið að börn skildu þetta ekkert 

og ættu ekkert að vera með í neinu en hérna það hefur breyst.“ Gréta telur þó að 

sennilega eimi ennþá eftir af því viðhorfi að sorg barna sé ekki viðurkennd. 
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Eiga börn að taka þátt í sorg með fullorðnum? 

Allir viðmælendurnir voru sammála um að börn eigi að taka þátt í sorg með 

fullorðnum en hins vegar voru skiptar skoðanir um hve mikið sú þátttaka eigi að vera. 

Gréta og Áslaug voru á einu máli um að það væri nauðsynlegt fyrir börnin að vera 

með. Gefum Grétu orðið:  

 
Ég held að það hljóti að vera ...bara eiginlega bráðnauðsynlegt ... því þau vita 
náttúrulega alveg ... Það þýðir ekkert fyrir okkur að ætla að fela fyrir þeim vanlíðan 
og annað... Þau vita alveg ef að okkur líður illa og ef við ekki útskýrum og segjum 
þeim, þá fara þau að búa sér til einhverjar skýringar ... Ég held að það sé bara mjög 
gott ef að, ef maður getur talað þannig við börnin sín og útskýrt fyrir þeim og bara 
grátið með þeim og í staðinn fyrir að vera að sýnast eitthvað hörkutól fyrir framan 
krakkana og vera svo alveg í hengslum.  
 

Fjóla tekur í sama streng og segir að börnin finni á sér ef foreldrum þeirra líður illa og 

því sé betra að segja þeim eins og er heldur en að þau ímyndi sér þá jafnvel eitthvað 

verra. Hún talar um að börnin eigi að vera með þó þeim sé hlíft við flóknum 

útskýringum. Ólína er á sama máli og Fjóla og bendir á að þetta sé eins og með 

margt annað; börn þurfi ekki að vita allt alveg í smáatriðum.  

 Berglind vill að börn taki þátt en hún vill ekki að þau séu með í öllu. Hún segir: 

„þau mega alveg taka þátt í og ... vita og ræða við þau og segja þeim frá því að, öllu 

svoleiðis að miklu leyti en samt er ég ekkert fyrir það að þau séu alveg ofan í kistunni 

kannski.“  Ingi er á sama máli og Berglind og bendir á að: „Flestir prestar hafa 

sérstakar bænastundir fyrir börnin, oft á útfarardegi þegar kistan er komin í kirkjuna. 

Að þá höfum við stund og þá tölum við um dauðann og við gerum það bara á mjög 

svona opinskáan og eðlilegan hátt.“ Ingi telur þessar stundir henta börnunum mun 

betur. 

 Af svörum viðmælenda má draga þá ályktun að börn eigi að taka þátt í sorg með 

fullorðnum en hins vegar skiptist það í tvo hópa varðandi það hversu stór þátturinn 

eigi að vera. Gréta, Fjóla og Áslaug efast ekki um að börn eigi að vera með í öllu 

ferlinu meðan Ingi, Berglind og Ólína vilja að börn taki þátt en þegar komi að 

kistulagningu og jarðarför eigi þau ekki að vera með.  
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Hver eru æskileg viðbrögð leikskólakennarans við sorg barna? 

Í viðtölunum kom fram að það eru skiptar skoðanir á því hvernig æskilegast sé að 

leikskólakennari bregðist við sorg barna. Allir viðmælendur eru sammála um að það 

þurfi að bregðast við sorg barna en þá greinir á umhvort leikskólakennari eigi að 

vinna markvisst með sorgina eða hvort hann eigi að vera viðbúinn ef barnið óskar 

eftir því. Ingi telur að allir einstaklingar séu í megindráttum eins þegar þeir verða fyrir 

þeirri reynslu að missa ástvin. Hann segir: 

 
Við höfum öll þörf fyrir snertingu ... faðmlag og hlýju... og þú gerir þetta sama á 
leikskólanum, þú tekur barnið til þín ... ræðir við það á sem einfaldastan hátt og ... 
þú ert bara góð við það ... Það er engin sko til einhver töfraorð eða það er engin 
töfralausn þú getur ekkert undirbúið þig þannig að þegar barnið sem er á leikskóla 
hjá þér missir ástvin að þá getir þú bara flutt yfir því einhverja ræðu ... sko það er 
ekki þannig ... Þetta virkar ekki þannig og þú læknar það ekki ... Það er breytilegt 
frá barni til barns ... Sko þú getur ekki sagt að það sé, að það sé eins hjá öllum.  
 

Gréta er á sama máli og Ingi og bendir á að það verði alltaf að skoða hvert tilfelli fyrir 

sig hvað það sé sem barnið er að ganga í gegnum og hvað henti hverju sinni. Gréta 

telur að leikskólakennari eigi að reyna að skapa barninu þær aðstæður að það fái 

tækifæri til þess að „vinna í þessu og opna sig, þó er það ekki gert með neinum 

þvingunum.“ Einnig þurfi leikskólakennarinn að vera tilbúinn til þess að ræða við 

barnið þegar það óskar eftir því.  

Berglind og Áslaug leggja áherslu á mikilvægi þess að leikskólakennarinn sé 

meðvitaður um að viðkomandi barn sé í sorg og fylgist með því, skoði hvað það er að 

teikna, hvernig það leikur sér og vera til staðar fyrir barnið. Berglind segir: „mér finnst 

bara að allir eigi að vera vakandi yfir hlutunum í svona tilfellum, ég held að það sé 

mikilvægt ... og ekki alltaf að væla í barninu ... bara leyfa því að leita eftir því.“ 

Fjóla er ekki á sama máli. Hún segir: „Ég held að það sé æskilegast að taka  

þátt í sorginni með barninu og ræða við það að maður megi alveg sýna tilfinningar.“ 

Hún telur að það eigi að tala opinskátt um hlutina við barnið án þess þó að það sé 

verið að þvinga það, heldur á að taka þátt á forsendum þess.  

Ólína kemur inn á foreldrana og leggur áherslu á að mikilvægast sé að leyfa 

foreldrunum, eða foreldrinu sem eftir er, að stýra því hvernig unnið er með sorgina í 

leikskólanum. Mikilvægt er að foreldri viti að starfsfólkið sé tilbúið til að styðja það í 

sorgarferlinu og barnið sé velkomið hvenær sem það vill. Ólína leggur áherslu á að 

það sé mikilvægt að barnið viti að starfsfólkið viti hvað hefur gerst og það eigi að 
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ræða við barnið. Þegar það er gert er búið að opna fyrir umræðu og það eru meiri 

líkur á að barnið leiti þá til viðkomandi. 

Áslaug talar líka um foreldrana og leggur áherslu á að leikskólakennarar þekki 

foreldrana sennilega ekki það vel að þeir viti nákvæmlega hvað hver og einn vill. Það 

skiptir máli hvernig tengslin eru inni í leikskólann til þess að vita betur hvernig foreldri 

vill að leikskólinn bregðist við. Hún segir: „Maður vill hvorki vera of lítið að gera eða 

of mikið” 

Af svörum viðmælenda má draga þá ályktun að leikskólinn þurfi að samræma 

sig varðandi það hvernig æskilegast er að bregðast við sorg barna svo að þau fái 

þann stuðning sem þau þurfa á þessum erfiðu tímamótum. 

 

Hvenær lýkur sorgarferli barns inni í leikskólanum? 

Í viðtölunum kom fram að viðmælendur voru flestir sammála um að það var enginn 

ákveðin tímalengd á sorgarferlinu; hún fór mest eftir barninu og aðstæðum þess. Til 

dæmis kom fram í viðtalinu við Grétu að það hefur áhrif hverslags sorg börnin eru að 

takast á við og það er munur á barni sem er að syrgir dýrið sitt og barni sem syrgir 

foreldri. Guðrún minntist á dreng sem var fimm ára þegar hann  missti föður sinn í 

slysi. Sorg þessa drengs var hvergi nærri lokið þegar hann útskrifaðist úr 

leikskólanum. Guðrún segir:  

 
það var alltaf að koma eitthvað upp ... Og hann varð sko stundum mörgum  
mánuðum seinna varð hann soltið reiður við hann fyrir að hafa dáið og farið frá 
þeim ... Þannig að hann var að því var ekkert lokið sko ... Hann grét mikið fyrst 
svo var hann hérna svo varð hann stundum reiður og svo grét hann þannig að 
það svona já það voru bara átök og það var mjög vel haldið utan um hann. 

 

Áslaug er á sama máli og segir: „þetta er bara nákvæmlega jafn misjafnt eins og börn 

eru mörg af því að eitt barn getur bara byrjað á því að syrgja eftir hálft ár, á meðan að 

annað þeirra verður bara að vera búið þá.“  

 Ingi bendir á að sorgarferli barna sé ekki ósvipað og hjá þeim fullorðnu. Það 

komi „góðir tímar og slæmir“. 

Sýn Ólínu á sorgaferli err sú að því ljúki aldrei og telur að það sé ekkert sem 

heitir endir í þessum málum. Af svörum viðmælenda má draga þá ályktun að þeir  

efist ekki um að sorgin snerti börnin og þeir eru meðvitaðir um að sorgin tekur tíma. 
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Hvaða leiðir er hægt að fara til að gefa börnunum tækifæri á að ræða sorgina 

og dauðann?  

Í viðtölunum kom fram að það er ekki unnið með sorgina eða dauðann inni í 

leikskólanum nema að einhver upplifi missi. Í viðtalinu við Ólínu kemur fram að best 

væri að nýta tækifærin sem koma upp og nota bækur sér til stuðnings til að opna fyrir 

umræðuna hjá börnunum. Hún segir jafnframt:  

 

Ég held þú vinnir í rauninni aldrei markvisst með það, en maður gerir það ósjálfrátt 
markvisst pínu þegar maður lendir í einhverju svona ... Og finna sér hérna bara ef 
að þú heyrir eitthvað sko sem að maður getur nýtt sér ... um að gera að nýta sér 
það til þess að opna.  
 
 

Berglind er á sama máli og að hennar mati snýst þetta um að vera opin fyrir því og 

hlusta eftir því hvað börnin eru að segja og nota þau tækifæri sem upp koma. 

Aðalatriðið er að vera til staðar fyrir börnin. 

Ingi telur að það megi gera meira af því að ræða um dauðann sem hluta af 

lífinu. Hann leggur áherslu á að: „það er mjög mikilvægt að koma því að, að sorgin er 

eðlileg. Hún er ekki sjúkdómur sorgin fylgir okkur af því að syrgja og sakna er hluti af 

því að hafa elskað einhvern.“   

Af svörum viðmælenda má draga þá ályktun að sorgin sé í flestum tilvikum 

óæskilegt umræðuefni og með því að ræða ekki um hlutina sé verið að senda þau 

skilaboð til barnanna að það eigi að forðast það sem er óþægilegt þó í raun þurfi að 

nýta þau tækifæri sem koma upp. 
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5.1 Samantekt viðtala 

Viðhorf leikskólakennaranna og sóknarprestsins gagnvart sorg barna virðist vera 

bæði jákvætt og neikvætt. Það efuðust ekki um að börn syrgðu og það væri ekki 

eingöngu bundið missi ástvinar heldur syrgðu þau meðal annars ef foreldrar skildu og 

ef þau misstu gæludýr. Viðmælendur voru einnig sammála um að sorg barna væri 

meira viðurkennd í samfélaginu í dag en var hér áður fyrr og telja þau þessa 

breytingu til góðs. Hins vegar voru skiptar skoðanir um hvernig ætti að standa að 

sorgarúrvinnslu barna. Sú sýn var almennt að börn mættu taka þátt en hversu 

stórann þátt voru skiptar skoðanir. Einn viðmælandi taldi að það væri nauðsynlegt að 

börnin tækju þátt til þess að þau gerðu sér grein fyrir því hvernig þetta er í raun og 

veru. Viðmælendurnir voru allir sammála um að það þyrfti að bregðast við sorg barna 

en hversu mikið var álitamál. Þá greindi á um hvort leikskólakennari ætti að vinna 

markvisst með sorgina eða hvort hann ætti að vera viðbúinn ef að barnið óskar eftir 

því. Það má tala um sorgina en samt helst ekki nema að eitthvað komi upp í 

umhverfinu. Flestir voru sammála um að það sé engin ákveðin tímalengd á 

sorgarferlinu, hún fari mest eftir barninu og aðstæðum þess og einn viðmælandi kom 

með það innlegg að sorgarferlinu lyki aldrei. Leiðirnar til að vinna með sorg barna var 

að nýta þau tækifæri sem kæmu og bent var á að nota bækur sér til stuðnings til að 

opna fyrir umræðuna. Hins vegar virtist almennt vera lítil umræða og vinna með 

dauðann og sorgina inni í leikskólanum, nema að eitthver yrði fyrir missi. 
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6. Umræður 

Eins og fram hefur komið snertir sorgin okkur öll og skilningur á ferli sorgarinnar er 

gagnlegur bæði fyrir syrgjendur og alla sem styðja þá. Mikilvægt er að leikskóla-

kennarar afli sér þekkingar á þessu viðfangsefni til þess að vera betur í stakk búnir til 

að fást við sorgina þegar hún snertir einhvern innan leikskólans.  

Markmiðið með þessari ritgerð er að vekja okkur sem erum samferða börnum í 

gegnum lífið til umhugsunar um sorg barna og vonandi að fá okkur til að skoða eigin 

viðhorf gagnvart sorginni. Leiðin sem ég valdi til að ná þessu markmiði var að kynna 

hvað fræðin hafa að segja um meðal annars sorg og sorgarviðbrögð barna og til þess 

að tengja fræðin við það sem er í raun og veru að gerast inn í leikskólanum vann ég 

rannsókn. Tilgangur hennar var að varpa ljósi á viðhorf reyndra leikskólakennara og 

sóknarprests gagnvart sorg barna.   

Meginniðurstaða þessarar vinnu minnar er sú að almennt virðast ríkja jákvæð 

viðhorf meðal leikskólakennaranna gagnvart sorg barna.   

Börn eru sífellt að upplifa missi og þarf það ekki alltaf að vera vegna 

dauðsfalla. Margt getur gerst í lífi barna sem getur haft djúpstæð áhrif á þau þó 

fullorðnum þyki viðkomandi atriði ekki stórvægileg. Aðskilnaður frá leikföngum, 

gæludýrum og fólki getur til dæmis vakið upp sorgarviðbrögð. Missir barna getur 

tengst búferlaflutningum, skólagöngu þeirra og breytingum í vinahópnum. Einnig hafa 

skilnaðir og atvinnuleysi foreldra og sitt hvað fleira áhrif.90  Allir þessir þættir komu 

fram í svörum viðmælenda minna sem undirstrikar það að þeir eru meðvitaðir um að 

sorgin er ekki eingöngu bundin við dauðsfall. Þó að viðmælendur virtust vera mjög 

meðvitaðir voru nálgun þeirra og áherslur ólíkar ganvart sorgarúrvinnslu með börnum. 

Hins vegar kom viðhorf sóknarprestsins mér á óvart þar sem hans sýn var að 

það eigi að ræða við börnin en þau eigi ekki að vera þátttakendur í öllu sorgarferlinu. 

Ég hafi einhvern veginn gert ráð fyrir að viðhorf presta gagnvart sorg barna væri að 

þau ættu að taka þátt í öllu ferlinu. Út frá þessu er vert að benda á að þetta viðhorf 

speglar einstaklinginn en ekki almennt þar sem sóknarpresturinn sem var til stuðning 

þegar að pabbi dó var með aðra sýn á sorg barna. Þetta sýndi mér að vinnubrögð og 

sýn varðandi sorg barna eru ekki samræmd innan kirkjunnar frekar en innan 

leikskólans. Það er eitthvað sem vert er að skoða og vera vakandi yfir. Ljóst er að 
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leikskólinn þarf að samræma starf sitt varðandi hvernig æskilegast sé að bregðast við 

sorg barna svo að börn fái þann stuðning sem þau þurfa á þessum erfiðu tímamótum. 

Viðtölin tóku á, bæði innihaldslega vegna þess að ég var ekki nægilega örugg 

með sjálfa mig þannig að ég náði ekki að nýta viðtölin til hins ýtrasta. Það kom til 

dæmis fyrir þegar ég fann að ég var komin inn á viðkvæmt svæði hjá viðmælenda að 

þá bakkaði ég frekar en að biðja um nánari útskýringar.  

Af eigin reynslu og viðtölunum hér að framan tel ég að sorg barna sé 

vanmetin. Ég er með 5 ára starfsreynslu í leikskóla og man ekki eftir því að einhvern 

tímann hafi dauðinn eða sorgin orðið að umræðuefni þar án ástæðu. Börn hafa 

kannski ekki orðaforðann eða hugtökin yfir þær tilfinningar sem þau upplifa en þau 

upplifa þær fyrir því. Það er hlutverk þeirra sem eldri eru að hjálpa þeim að vinna með 

þessar tilfinningar. Það sem mig langar að sjá inni í leikskólum er að það sé skapaður 

grundvöllur til að velta fyrir sér sorginni og dauðanum, til dæmis með heimspekilegum 

umræðum.  

Rannsókn sálfræðingsins Nagy um skilning barna á dauðanum vakti mig til 

umhugsunar. Hún greindi hugmyndir barna í þrjú skilningsstig og á fyrsta stigi voru 

börn á aldrinum þriggja til fimm ára en samkvæmt Nagy var dauðinn í augum þeirra 

ekki endalok lífsins eða óafturkallanleg staðreynd, heldur nokkurs konar líf við önnur 

skilyrði.91 Þarna get ég af eigin reynslu verið sammála henni að hugmyndir barna séu 

á þennan veg en hins vegar vil ég vekja athygli á hver kemur þessum hugmyndum til 

barnanna. Þegar pabbi dó töluðum við fullorðna fólkið um það við strákinn minn að 

núna væri afi farinn til Guðs og hann væri ekki lengur veikur heldur hefði hann fengið  

nýjan líkama og liði miklu betur. Þetta voru helstu útskýringar sem guttinn fékk um 

hvar afi væri núna og eru þetta ekki hugmyndir um nokkurs konar líf við önnur 

skilyrði.  

Talað er um þótt börn gráti minna en fullorðnir þá geti sorg þeirra rist djúpt og 

mikilvægt er að þeim sé gefinn kostur á að tjá sorgina á sinn hátt, hvort sem það er 

með óhemjugráti eða með alvarlegum heilabrotum.92 Daginn sem pabbi dó fórum við  

öll fjölskyldan upp á spítala og þar var smá kveðjuathöfn. Þarna vorum við öll grátandi 

nema strákurinn minn, hann grét ekki. Presturinn okkar gaf sér mjög góðan tíma til að 

ræða við hann og við sögðum honum að hann mætti alveg gráta líka en þá sagði 

þetta litla kríli, aðeins 3 ½  árs, sem var búið að vera horfa á okkur hin: „en þá gráti ég 

                                                 
91

 Cullberg, Johan 1981:44-45; Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1998:226 
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 Hellen, Dag og Oddbjörn Evenshaug 1993:153 
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svo hátt“. Þetta vekur mig til umhugsunar um hvort að börn gráti minna af því að 

grátur er ekki almennt  samþykktur af umhverfinu.  

Ljóst er að persónan á bak við leikskólakennarann hefur mest að segja um 

hvernig stutt er við börn í sorg og ef manneskjan er andlega þenkjandi fær barnið 

sennilega meira svigrúm í sorginni heldur en ef það væri manneskja sem gefur ekki 

með hjartanu. Ábyrgðin liggur ekki síður hjá mér sem verðandi leikskólakennara og 

samferðamanneskju barna.   

Ýmsir þættir hafa komið fram í þessari litlu rannsókn minni sem vert væri að 

skoða nánar svo sem aðstæður sjómannsbarna, eða barna foreldra sem vinna 

langdvölum fjarri heimili. Áhugavert væri að skoða leiðir til að vinna með börn án þess 

að þurfi til missi eða sorg, heldur sem hluta af því starfi sem fram fer í leikskólanum.  

Kvale líkir hinum eigindlega rannsakanda við ferðalang sem segir frá reynslu 

sinni þegar heim er komið. „Ferðalagið leiðir hugsanlega ekki eingöngu til nýrrar 

þekkingar, ferðalangurinn getur jafnframt breyst.“93 Þegar ég lagði af stað gerði ég 

ekki ráð fyrir að þessi vinna myndi taka svona tilfinningalega á. Ég hef líka kannski 

verið að spegla mig, hvað mér finnst og hvort ég sé sammála viðmælendum mínum 

og fræðunum. Þegar ég hugsa um þann tíma sem ég var sjálf í sorg og samanber 

svo við núið og tengi það við ritgerðina mína, þá sé ég margt sem hefði mátt betur 

gera í sambandi við sorgina hjá stráknum mínum en ég sé líka atriði  sem ég er mjög 

þakklát fyrir – en ég, „ferðalangurinn“, hef breyst. 

 

 
          

   

.   
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Fylgiskjal 

 

1. Samtalsrammi vegna viðtala 
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Samtalsrammi  
 

1. Í hvaða tilfellum lítur þú á að börn syrgi?  

 

2. Hvernig telur þú að sorg barna sé viðurkennd í samfélaginu? 

 

2.1 Hefur þú greint að atvik í samfélaginu hafi speglast í leikjum 

leikskólabarnanna, t.d. þegar mikil umræða hefur verið í samfélaginu um áföll, 

hörmungar og sorg, t.d. þegar snjóflóðin féllu í Súðavík og á Flateyri? 

 

3. Hvað finnst þér um að börn taki þátt í sorg með fullorðnum? 

 

4. Hvernig telur þú æskilegt að leikskólakennari bregðist við sorg/missi barna? 

 

4.1. Finnst þér að leikskólakennarar eigi að skapa aðstæður fyrir barnið sem 

syrgir eða á að bíða og sjá hvort/hvað barnið gerir/opni sig? 

 

5. Hvenær telur þú að sorgarferli barns ljúki inni í leikskólanum?  

 

6. Hvaða leiðir telur þú að hægt sé að fara til að gefa börnunum tækifæri á að 

ræða um dauðann og sorgina á eðlilegan hátt? 

 

7. Hver er þín reynsla? 

 
 


