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Lokaorð 

 
 
Í gegnum ritgerðaskrif þessi hef ég komist að mörgu tengdu sorg og viðbrögðum 

barna við henni. Þekking mín á þessum málaflokki hefur aukist gríðarlega og ég hef 

lesið mikið af efni um sorgina og krísur almennt. Það sem kom mér ekki síst á óvart 

við þessa rannsóknarvinnu var hversu margt annað en dauðsfall hefur þau áhrif á börn 

að þau syrgja. Skilnaður foreldra er t.d. eitt af því sem vekur sorgarviðbrögð hjá 

börnum og finnst mér mikilvægt fyrir kennara að átta sig á því í starfi þar sem 

hjónaskilnuðum hefur farið hratt fjölgandi í gegnum tíðina. 

Allir þurfa að takast á við það að syrgja á lífsleiðinni og er það því miður svo að börn 

eru þar engin undantekning. Gallinn er sá að skólar eru ekki alltaf nógu vel undirbúnir 

til þess að hjálpa nemendum að takast á við sorg og úr því þarf að bæta.  

Við það að missa einhvern sér nákominn fara börn í gegnum sorg. Vissulega er hægt 

að reyna að sleppa við að takast á við sorgina en það reynist engum vel.  

Mjög mikilvægt er fyrir þá sem standa næst barni í sorg að hjálpa því að þekkja 

tilfinningar sínar og gefa barninu tækifæri til þess að ræða um hvernig því líður og 

loka ekki á það sem er að gerast. Kennarar og aðrir sem vinna í skóla barnsins verða 

því að undirbúa sig fyrir slíka vinnu og vera á varðbergi fyrir þeim breytingum sem 

geta orðið á líðan og hegðun barns sem er að ganga í gegnum erfiðleika og sorg.  

Skólar þurfa að útbúa áfallaáætlun og gera hana þannig að allt starfsfólk skólans geti 

gengið að henni vísri og viti hvað í henni stendur.  

Það skiptir máli að kennari sé vakandi fyrir eigin líðan ef hann stendur í þeim sporum 

að þurfa að hjálpa nemendum sínum að kljást við sorgina. Hann þarf að muna að 

sinna sínum eigin tilfinningum og getur þá t.d. talað við samstarfsmann sem hann 

treystir. 

Í kennsluefninu sem ég hef útbúið, og er seinni hluti þessa lokaverkefnis, er farið með 

nemendum í gegnum mikla tilfinningavinnu og hugtök eins og reiði, sorg, og samúð 

skoðuð. Efnið er hugsað fyrir nemendur í 4. bekk en að mínu mati er hægt að nota það 

fyrir hvaða aldur sem er með því að laga það að þroska þeirra barna sem eiga í hlut.   

Ég reyndi að útbúa kennsluna þannig að hún miðaði að því að hjálpa nemendum að 

kynnast bæði sjálfum sér og bekkjarfélögum sínum á einlægum nótum og skoða 

saman hvað gerist í lífi þeirra sem missa einhvern sem þeim þykir vænt um eða verða 

fyrir einhverskonar áfalli. 
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Ég lagði mig fram um að hafa kennsluefnið fjölbreytt og skemmtilegt þrátt fyrir að 

verið sé að skoða erfiða hluti. 

Kennsluefnið gæti ég vel hugsað mér að kenna síðar ef ég fengi tækifæri til þess. 

Mér finnst sorgar- og tilfinningavinna mjög mikilvæg í skólanum og þarf að koma 

slíkri vinnu meira að í skólakerfinu. 

Sem tilvonandi grunnskólakennari tel ég að vinnan við þessa ritgerð hafi dýpkað 

skilning minn til muna á sorg barna og tel ég og vona að það eigi eftir að koma mér 

og framtíðarnemendum mínum til góða þegar fram líða stundir. 

Í ferlinu sem ég fór í gegnum við að skrifa þessa ritgerð lærði ég margt sem bæði á 

eftir að nýtast mér í starfi sem kennari sem og í mínu persónulega lífi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


