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Inngangur 

 

Allt frá því ég var lítil stelpa hef ég haft áhuga á dauðanum. Þó ekki þannig að ég hafi 

velt mér upp úr honum eða verið þunglynd en ég velti mikið fyrir mér hlutum eins og 

hvað verður um þá sem deyja, hvert fer líkaminn og hvað verður um sálina? 

Lífið hefur svo í gegnum sjálft sig leyft mér að fara allnokkrum sinnum í gegnum 

sorgarferlið og á því hef ég lært að lífið er ekki svarthvítt. 

Ég á mömmu sem var dugleg að svara öllum mínum spurningum og vissulega kom 

það sér vel en ég hugsa stundum til þess að ef einhver hefði rætt við mig um sorg, 

áföll og dauða í barnæsku á markvissan hátt og jafnvel í skólanum, hefði ég ekki búið 

mér til heimatilbúnar barnalegar skoðanir eins oft og það hefði kannski á einhvern 

hátt auðveldað mér lífið og hjálpað mér í þessum vangaveltum mínum. Það hefði 

vissulega ekki verndað mig frá því að missa þá sem mér þótti vænt um eða verða fyrir 

áföllum en ég hefði kannski litið öðruvísi á hlutina. 

Ég er sannfærð um að barn getur aldrei tapað á því að ræða þessa hluti og fara í 

gegnum þá án þess að harmur þurfi að eiga sér stað. 

Ég tel það ekki vera að velta sér upp úr hlutunum að ræða málin og undirbúa sig fyrir 

ókomin áföll. Ég held að öll umræða um sorg hjálpi okkur að takast á við hana á 

heilbrigðan og eðlilegan hátt þegar að því kemur að við missum einhvern okkur 

nákominn. 

Verkefni þetta er lokaverkefni til B.Ed. –prófs við Háskóla Íslands, 

menntavísindasvið, kennaradeild á vorönn 2009. Ástæða þess að höfundur valdi að 

skrifa um sorg barna og búa til kennsluefni tengt því er í raun persónulegur og 

einlægur áhugi á öllu sem viðkemur dauðanum og sorginni. Tvö námskeið í skólanum 

hafa einnig ýtt undir áhuga minn á að skrifa um þessi mál frekar en önnur, það eru 

námskeiðin Áföll í nemendahópnum sem Gunnar Finnbogason kennir og Börn og trú 

sem Sigurður Pálsson kennir. 

Í báðum þessum námskeiðum var farið yfir helstu viðbrögð barna við válegum 

tíðindum og skoðað hvernig skólinn getur hjálpað nemendum sínum að takast á við 

sorg og áföll. 

Í fyrri hluta þessarar ritgerðar mun ég fjalla almennt um sorgarviðbrögð barna 

og sorgarferlið sem þau fara í gegnum. Ég skoða skilgreiningar á hugtökum sem 
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tengjast missi og velti fyrir mér hvað gerist hjá börnum þegar þau missa einhvern sér 

nákominn eða þurfa að takast á við aðra hluti sem kalla fram sorgarviðbrögð þeirra. Í 

því samhengi skrifa ég um líkamleg einkenni, sorgarferlið sem slíkt og annað sem við 

kemur því að barn fer í gegnum missi eða áfall. 

Í seinni hlutanum hef ég útbúið kennsluefni eða nokkurskonar handbók um 

sorgar- og tilfinningavinnu með börnum. 

12 kennslustundir fara í að kenna börnum að takast á við tilfinningar sínar og kalla 

þær réttum nöfnum. 

Kennsluefnið er byggt á rannsóknum mínum í tengslum við vinnu ritgerðarinnar. 

Verkefnin sem eru gefin upp eru hugmyndir að því hvernig hægt er að virkja börn til 

þess að hugsa um og skoða tilfinningar sínar tengdar sorg bæði sína eigin og annarra. 

Það er að mínu mati ekki síður mikilvægt að kunna að sýna samúð en að geta sýnt sín 

eigin viðbrögð við áföllum. 

Allir, bæði börn og fullorðnir þekkja einhvern sem missir eða líf hans breytist á 

einhvern þann hátt að það kalli á samúð og tel ég því mikilvægt að nemendur læri um 

viðbrögð sín og annarra í sorg áður en áfall á sér stað. 

Kennsluefni þetta er hugsað fyrir nemendur í 4. bekk grunnskólans en auðveldlega er 

hægt að aðlaga það að hvaða aldri sem er.  
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Fáeinar skilgreiningar 

 

Það er viðurkennt að þegar áfall á sér stað sýnir fólk við því viðbrögð. Mismikil og 

mismunandi. Börn bregðast t.d. öðruvísi við andlátsfregnum og öðrum áföllum en 

fullorðnir. 

Einnig er það svo að aðrar aðstæður en andlát geta kallað fram sömu viðbrögð og eru 

það þá þættir eins og skilnaður foreldra, atvinnumissir foreldris, búferlaflutningur og 

margt fleira. 

Þegar fréttir af slíkum hlutum eru sagðar fer í gang ákveðið ferli sem kallast í daglegu 

tali sorgarferli, það er það sem gerist í lífi þess einstaklings sem er á þeim tíma að 

kljást við sorg. Hér verður farið yfir örfáar skilgreiningar á því sem gerist hjá flestum 

þegar sorgin bankar upp á. 

 

Sorgarviðbragð 

Sorgarviðbragð er það sem gerist í lífi einstaklings þegar honum eru færðar erfiðar 

fréttir af einhverjum sem er honum nákominn eða skiptir hann máli og hvernig hann 

bregst við þeim fréttum. Oftast tengjast sorgarviðbrögð því að einhverjum eru færð 

þau tíðindi að einhver nákomin sé látinn eða að eitthvað sem er hluti af daglegu lífi 

einstaklings breytist á einhvern þann hátt að það breyti því mynstri sem viðkomandi 

lifir í og þekkir. 

Fyrsta viðbragðið er eitthvað sem einstaklingur ræður ekki við og getur ekki breytt 

eða ákveðið fyrirfram. 

Mjög algeng viðbrögð barna við slíkum fréttum eru; lost eða doði, afneitun eða 

jafnvel engin viðbrögð og barn hreinlega heldur áfram eins og ekkert hafi í skorist. 

Sum börn bregðast vissulega sterkt við fréttum sem breyta lífi þeirra á einhvern hátt 

og öskra jafnvel eða gráta mikið. Öll viðbrögð eru eðlileg og mikilvægt að reyna ekki 

að hafa áhrif á það hvernig barn bregst við erfiðum tíðindum. (Gunnar Finnbogason, 

1998:8-10) 
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Sorgarvinna  

Sorgarvinna er það sem einstaklingur gerir þegar hann hefur áttað sig á að atburðurinn 

hefur í raun átt sér stað og ekkert er hægt að gera til að koma í veg fyrir það.  Hvernig 

einstaklingur ákveður að takast á við sorgina og hvernig hann vinnur sína leið út úr 

henni og stefnir í þá átt að ná að sættast við það sem hefur gerst. 

Í sorgarvinnu getur einstaklingur ákveðið að leita sér hjálpar, tala við einhvern sér 

nákominn eða hvað annað sem honum dettur í hug að gera til að komast í átt að sátt. 

(Gunnar Finnbogason, 1998:8-10) 

 

Sorgarferli  

Sorgarferli er það sem hver einstaklingur fer í gegnum þegar hann þarf að sættast við 

þann nýja sannleika að einhver er fallinn frá og að viðkomandi kemur ekki aftur eða 

að eitthvað hefur átt sér stað í lífi einstaklingsins sem breytir því á þann hátt að það 

kalli fram sorg. Ferlið tekur mislangan tíma og tekur á sig ólíkar myndir en yfirleitt er 

allt sem gerist í slíku ferli álitið eðlilegt. (Gunnar Finnbogason.1988:8) 

Hinir ýmsu fræðimenn hafa rannsakað og komið fram með kenningar um sorg og 

sorgarferlið. Einn af þeim er Atle Dyregrov og hann segir m.a. að fyrstu viðbrögð 

barna við missi séu ákaflega misjöfn; barn getur brugðist við erfiðum fregnum með 

því að efast um að það sem er sagt sé rétt eða með losti og þá koma lítil sem engin 

viðbrögð fram til að byrja með. Barn getur líka sýnt mjög sterk viðbrögð og jafnvel 

mótmælt því harðlega sem verið er að segja og neitað að samþykkja það sem átt hefur 

sér stað. Tilfinningadoði og alger lömun er líka eðlilegt viðbragð við slíkum fregnum 

og svo geta börn sýnt nákvæmlega engin viðbrögð. (Dyregrov, 1989:18) 

Eins og fram hefur komið eru nánast öll viðbrögð eðlileg við sorgartíðindum. Í þessu 

samhengi má því segja að hver sem viðbrögð bæði barna og fullorðinna eru, teljast 

þau eðlileg, en festist einhver í ákveðnum farvegi og fari hann ekki í gegnum 

sorgarferli sem smátt og smátt byggir upp brotinn einstakling er eðlilegt að leita 

hjálpar fagfólks. (Gunnar Finnbogason. 1998:8-10) 
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Almennt um sorg barna 

 

Börn hafa annan skilning á dauðahugtakinu en fullorðnir. Hin svokallaða 

abstrakthugsun (það að geta setta dauða í samhengi við það sem hann í rauninni er) 

kemur ekki fyrr en í kringum 10 ára aldurinn og því sýna yngri börn en það allt önnur 

sorgarviðbrögð en þeir sem eldri eru. Þrátt fyrir það eru viðbrögð þeirra eðlileg en það 

þarf að hjálpa þeim að skilja hvað átt hefur sér stað. Ungt barn sem upplifir t.d. að 

missa lítið systkini sitt gæti til að mynda velt fyrir sér hlutum eins og; hver gefur litla 

barninu brjóst uppi í himninum eða hvenær kemur barnið svo til baka. 

(Dyregrov,1989:13) 

Það þarf því að gæta að því að setja dauðann í búning sem börn skilja. Ung börn skilja 

t.d. ekki að dauðinn er endanlegur. Skilningur þeirra á dauðanum er þannig að við 

lifum, svo deyjum við og svo lifum við aftur.  (Dyregrov,1989:15) Það þarf því að 

útskýra fyrir börnum að sá sem er dáinn er farinn úr þessu lífi fyrir fullt og allt og að 

hann komi aldrei aftur. 

Þegar heimilishald var þannig að kynslóðir bjuggu saman ólust börn oft upp 

með foreldrum sínum, ömmum og öfum og stundum jafnvel enn fleira fólki.  

Samskipti voru mjög ólík því sem flest börn þekkja í dag. 

Börn voru í návígi við sér miklu eldra fólk og jafnvel fór oft svo að gamlingjarnir sem 

börnin voru vön að hafa inni á heimilinu dóu þar heima.  Börn urðu því vitni að því að 

líf kláraðist og fengu á áþreifanlegan hátt að upplifa dauðann á eigin heimili. 

Á síðustu árum hefur það gerst að dauðinn hefur færst frá heimilinu og inn á stofnanir. 

Í dag deyja flestir á sjúkrahúsum. (Sr. Bragi Skúlason. 2001:7) 

Margar ömmur og afar vinna úti, eiga sér frama við krefjandi störf og hafa ekki eins 

mikinn tíma til að ræða um heimsins gagn og nauðsynjar við börn eins og á þeim 

tímum þegar fólk bjó saman og vann ekki eins mikið frá heimilinu. 

Börn eru því í mun minni samskiptum við eldra fólk nú en áður og í dag er ákaflega 

sjaldgæft að gamalt fólk búi með þeim yngri.  

Um leið og þessi samskipti breytast, breytist það að börn fái að upplifa dauðann sem 

eðlilegan hluta af lífinu.  

Börn sjá sjaldan deyjandi fólk og er þeim jafnvel haldið frá hinum óþægilega 

sannleika sem dauðinn getur verið. 
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En börn skynja þessa hluti og ættu að fá að vera hluti af því þegar einhver deyr á sama 

hátt og þau fá að upplifa gleðina yfir fæðingu nýrrar mannveru í þennan heim. 

Þessir tveir félagar fæðing og dauði eru nefnilega það eina sem við vitum fyrir víst að 

við fáum að fara í gegnum í lífinu. 

Að halda barni fyrir utan sorgina og telja að hún sé einungis ferli sem fullorðnir þurfa 

að fara í gegnum er rangt og getur hreinlega skaðað börn. Það hægir á eðlilegu flæði 

sorgarferlisins og gera verður ráð fyrir að barn takist á annan hátt við sorgina en þeir 

sem fullorðnir eru. (Dyregrov,1989:65) 

Það lifir enginn að eilífu og enginn lifir nema að fæðast. 

Það er því nauðsynlegt fyrir börn að fá tækifæri til þess að ræða þessa hluti bæði sín á 

milli, við fjölskyldu sína, kennara og fólkið sem stendur þeim næst.   

Það getur haft mjög góð áhrif á sorgarferli barna að þekkja og hafa heyrt um þau 

hugtök og það ferli sem fer í gang þegar einhver deyr eða ef eitthvað gerist sem hefur 

áhrif á líðan og geta nefnt tilfinningar sínar réttum nöfnum þegar svo það 

óumflýjanlega gerist að dauðinn bankar upp á eða annað áfall verður í lífi barns. 

Sorg er eðlileg viðbrögð við missi. Sorg er ekki sjúklegt ástand. En viðbrögð 

þeirra, sem eldri eru, eru oft á þá lund að vernda þurfi börnin gagnvart 

sorginni. Þetta er rangt. Börnin þurfa að taka út sín eðlilegu viðbrögð eins og 

hinir fullorðnu. Þau eiga rétt á því. Börn sýna missis- eða sorgarviðbrögð 

mjög snemma, jafnvel á síðari hluta fyrsta æviárs. Hins vegar eru deildar 

meiningar um það, hver langtímaáhrif sorgar í frumbernsku séu. Þó eru flestir 

sammála um það, að börn þurfi að vera þátttakendur í sorg fjölskyldu sinnar. 

Þau börn sem erfiðast eiga, eru börnin sem ýtt er út í horn og fá enga 

leiðsögn. (Bragi Skúlason1994:7) 

 

Að fara í gegnum sorg með börnum er eitt af því sem því miður hendir flesta, ef ekki 

alla sem koma á einhvern hátt að uppeldi þeirra. 

Þegar foreldrum fæðist nýr einstaklingur er þeim ekkert ofar í huga en að barnið fái að 

fara í gegnum lífið án stórra áfalla. Foreldrar sjá fyrir sér eðlilegt líf þar sem allir eru 

nokkuð hamingjusamir og lífið leikur við barnið og framtíð þess. 

Í lífi hvers manns er það þó svo að áföll eiga sér stað og er þá lítið annað að gera en 

að takast á við þau og læra af þeim. 

Við vitum sem er að hvert mannsbarn þarf á einhvern hátt að takast á við sorglegar 

aðstæður á lífsleiðinni en við vitum ekki hvenær eða í hversu miklum mæli. 
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Þeir sem standa barninu næst ef eitthvað kemur upp á eru þeir sem barnið kemur til 

með að leita svara hjá og er ekki ólíklegt að kennari þurfi á ferli sínum að svara 

spurningum eða leita svara við sorg barns sem það vinnur með. 

Foreldrar og starfsfólk skóla þurfa þrátt fyrir góðar óskir og vonir um áfallalítið líf að 

undirbúa sig fyrir raunverulegt líf þar sem takast þarf á við áföll og sorgir, stórar og 

smáar. 

Í hverjum skóla á að gera ráð fyrir því að áfall geti átt sér stað og gera þarf ráð fyrir 

því að þegar eitt barn í skólanum verður fyrir áfalli snertir það í flestum tilfellum 

önnur börn um leið. Það eru því ekki einungis fáir útvaldir kennarar sem þurfa á 

starfsferli sínum að takast á við sorg heldur mun það henda alla sem vinna á einhvern 

hátt með börnum. (Dyregrov,1989:112) 

Sorgir barna geta verið af mismunandi ástæðum. Þær erfiðustu eru sennilega ef barn 

missir einhvern sem skiptir það gríðarlega miklu máli eins og foreldra eða systkini. 

Þættir sem breyta öllu lífi barnsins og gera það að verkum að ekkert verður sem áður.  

Líkamleg líðan barns getur breyst jafn mikið og andleg og er mikilvægt að hafa það í 

huga að stundum verða börn líkamlega veik ef þeim líður illa andlega. Magaverkir og 

mikill höfuðverkur er eitt af því sem þekkist vel í slíkum málum og stundum virkar 

betur að gefa barni í sorg tíma til að tala um það sem á bjátar frekar en að gefa 

verkjatöflu eða senda barn sem kvartar undan slíkum verkjum heim. 

Þegar barn hefur upplifað missi gerist það líka að það áttar sig á dauðleika sínum, það 

skilur að það mun sjálft deyja einn daginn og það kallar á margar spurningar í litlum 

sálum. (Dyregrov,1989:16) 

 

Fyrstu viðbrögð barna í sorg 

Mjög misjafnt er hvernig börn bregðast við erfiðum fréttum sem valda þeim sorg. Ef 

t.d. andlát hefur átt sér stað fer það vissulega eftir því hversu vel barnið þekkti hinn 

látna og hversu stór hluti af daglegu lífi þess tekur breytingum við það að missa 

þennan einstakling úr lífi sínu. 

Annað sem kemur líka til er aldur barnsins og skilningur þess á dauðahugtakinu ef 

áfallið er andlát. Mjög ung börn skynja dauðann t.d. á allt annan hátt en þau sem eldri 

eru. (Dyregrov,1989:13) 
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Í bók sinni Börn og sorg sem Sigurður Pálsson hefur skrifað kemur fram að börn geta 

sýnt mismunandi sorgarviðbrögð. Á meðan sum börn gráta sýna önnur engin viðbrögð 

við erfiðum tíðindum. Öll viðbrögð eru eðlileg en þau algengustu eru; 

- Áfall og andmæli. 

- Ótti 

- Deyfð 

- Að láta sem ekkert hafi gerst 

 

Skoðum þessi viðbrögð örlítið betur: 

Áfall og andmæli: Stundum þegar börnum eru færðar sorglegar fréttir bregðast þau 

við eins og þau neiti að trúa því sem við þau er sagt. Þetta er sérstaklega algengt hjá 

eldri börnum og unglingum. Börnin vilja þá trúa að það sem við þau var sagt sé bull 

eða misskilningur. Sum börn gráta en önnur ekki í þessum sporum og er hvort tveggja 

jafn eðlilegt. Þetta er einskonar leið til þess að láta sársaukann ekki ná að nísta eins 

djúpt og annars og er í raun varnarviðbragð líkamans við miklu áfalli. Síðar kemur þó 

að því að barnið er tilbúið að horfast í augu við staðreyndir og takast á við það sem 

gerst hefur. 

Ótti: Barn sem missir annað foreldri sitt mun líklega ganga í gegnum það ferli að 

óttast að hitt foreldrið deyi líka. Öryggi barnsins er ógnað og það veit sem er að ekkert 

verður sem áður. Börn geta líka óttast um eigið líf og það á sérstaklega við ef um 

andlát systkinis er að ræða. Það er mjög mikilvægt að veita barni eins mikla 

umhyggju og hægt er og veita því öryggistilfinningu og sýna því þannig að um það 

verði hugsað þrátt fyrir andlátið. Önnur áföll eins og skilnaður foreldra, misnotkun og 

fleira geta einnig kallað fram þennan sama ótta og þarf að hafa það í huga í tengslum 

við umönun barna í sorg.  

Deyfð: Á sama hátt og líkamshluti dofnar við að verða fyrir miklum sársauka getur 

tilfinningalegt áfall haft sömu áhrif á börn. Barn getur þá dofnað andlega og eins og 

horfið í eigin heim, orðið fjarrænt og hálf lamað. Barnið sýnir þá engin viðbrögð, 

leikur sér ekki. Ef hægt er að fá það í leik verður hann oft eins og sjálfvirkur og alveg 

laus við gleði og ánægju. Þessi viðbrögð geta varað allt frá nokkrum klukkustundum 

upp í nokkra daga en það kemur að því að barnið áttar sig á einhvern hátt á því hvað 

hefur gerst og getur það oft gerst með miklum tilfinningaþunga. Barnið getur þá 

brugðist við af mikilli reiði eða sterkum sorgartilfinningum. 
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Að láta sem ekkert sé: Barn getur brugðist við válegum fréttum eins og ekkert sé. 

Það getur jafnvel beðið um að fá að fara aftur að leika eða klára það sem það er að 

gera. Fullorðnum bregður stundum í brún þegar börn sýna engin viðbrögð en 

mikilvægt er að leyfa barninu að bregðast við á þann hátt sem það þarf. Hugsanlegt er 

að hér sé um að ræða einskonar skömmtun á sorg og að barnið sé alls ekki í stakk búið 

til að takast á við þetta mál í augnablikinu og setji það í bið. Þessum börnum þarf að 

sýna sérstaka nærgætni og hjálpa þeim að horfast í augu við það sem gerst hefur smátt 

og smátt. (Sigurður Pálsson, 1998:19-20) 

 

Ef við skoðum hegðun barna almennt má segja að þau hafi enn ekki lært hvernig stíga 

á danssporin í lífinu. Þau vita ekki fyrirfram hvernig ætlast er til þess að við 

bregðumst við ákveðnum aðstæðum og kunna ekki að segja réttu hlutina. Lífið hefur 

enn ekki kennt þeim að stíga dansinn sem við fullorðna fólkið lærðum á leið okkar til 

þroska. Að mörgu leyti mættum við kannski læra margt af börnum og gott er að muna 

að sporin sem við álítum að sé eðlilegt að stíga í ákveðnum aðstæðum þurfa ekki 

endilega að vera réttari eða betri en þau spor sem börnin velja að stíga. 

Þegar barni eru sagðar erfiðar fréttir í fyrsta sinn eru viðbrögðin sem þau sýna ekki 

alltaf í þeirri röð sem sá sem tilkynnir heldur að væru best en þau eru ekki endilega 

verri en þau sem við hefðum viljað sjá. Málið er bara að leyfa börnunum að læra sinn 

takt og hjálpa þeim að klára dansinn sem þeim er falið að dansa þegar erfið áföll dynja 

yfir í lífi þeirra.  

 

Sorgarferlið 

Enginn getur skilið til fullnustu hvað það er sem gerist innra með barni sem missir 

einhvern sem því þykir vænt um eða verður fyrir öðru áfalli. Það hefur hins vegar 

verið rannsakað og skoðað í langan tíma hvort börn sem syrgja eigi eitthvað 

sameiginlegt. 

Það hefur komið í ljós að nokkur atriði eru þekkt meðal barna í sorg og eru þessi atriði 

mjög algeng:  

 -Kvíði  

 -Svefntruflanir 

 -Leiði og söknuður 

 -Reiði og annað atferli sem kallar á athygli 
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 -Sektarkennd og sjálfsásakanir 

 -Erfiðleikar í skóla 

 -Líkamleg einkenni 

Þessi einkenni koma ekki endilega í þeirri röð sem upp er talið hér að ofan og alls 

ekki er víst að börn sem syrgja sýni þau öll en þetta eru þó þau atriði sem algengast er 

að börn sýni í sorgarferlinu. (Sigurður Pálsson, 1998:27). 

Vissulega er það til í dæminu að börn festist í óeðlilegri hegðun eftir áfall en 

það er þó mjög sjaldgæft. Ef slíkt gerist þarf á aðstoð fagfólks að halda.  

Ef atferli barns breytist mjög mikið í kjölfar áfalls og ef það vill t.d. ekki tala eða leika 

við vini sína og einangrar sig félagslega í langan tíma þarf að fylgjast sérstaklega með 

því.  

Eins þarf að skoða hvort minningar tengdar áfallinu ásæki barnið meira en eðlilegt er 

og þá sérstaklega ef barnið hefur orðið vitni að dauðsfalli, komið að hinum látna eða 

séð hluti sem hafa mikil áhrif á líðan þess. Barn sem heldur áfram í langan tíma, eftir 

slíkt áfall, að eiga erfitt með að einbeita sér eða ef bera fer á sjálfsvígshugsunum hjá 

því, þarf aðstoð og er hana að finna á ýmsum stöðum bæði í skólanum og oft á 

heilsugæslustöðvum eða nálægu sjúkrahúsi og sumir kjósa að tala við prest eða 

djákna. (Gunnar Finnbogason, 1998:19) 

Karl Sigurbjörnsson setur í bók sinni, Til þín sem átt um sárt að binda, sorgina upp í  

fjögur þrep: missi, hrun, uppbyggingu og bata en talar jafnframt um að stigin í ferlinu 

séu í raun tíu og bendir á að útrás tilfinninga, líkamleg einkenni, depurð, sekt, reiði, 

hillingar, samþykki og ný mynstur séu partur af eðlilegu sorgarferli. Fólk fer í 

gegnum öll þessi stig en ekki endilega í þeirri röð sem hann telur þau upp. (Karl 

Sigurbjörnsson, 1990:3) 
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Skólinn og sorgin 
 
 
Mjög mörg börn syrgja á einhvern hátt á hverju ári. Ástvinamissir, skilnaður foreldra, 

misnotkun og margt fleira kallar fram sorgarferli hjá börnum og það hefur áhrif á 

umhverfið sem þau leika og starfa í. Nemendur geta fjarlægst umhverfi sitt og orðið 

ólík sjálfum sér um tíma og er því mikilvægt að skólinn taki tillit til þeirra og gefi 

þeim svigrúm til að jafna sig. (Dyregrov, 2004:77-78)  

Skólinn er sá staður sem börn dvelja í lungann úr degi hverjum. Kennari barna 

þekkir þau því vel. Ef upp kemur sú staða að einhver úr nemendahóp kennara verður 

fyrir harmi þarf hann bæði að undirbúa sjálfan sig og bekkinn sinn fyrir komandi 

daga. Kennari þarf að hjálpa nemendum að taka á móti þeim einstaklingi sem á í hlut 

og koma fram við hann af varfærni. (Dyregrov, 1989:113)    

Flestir ef ekki allir skólar hafa útbúið þar til gerða áfallaáætlun. Þar kemur fram 

hvernig skólinn bregst við áföllum sem henda bæði innan skólans og utan hans. Þar er 

farið yfir hvernig skuli bregðast við eftir því hvert og hvernig áfallið er.  

Áfallaáætlun í skólum er rit eða skjal sem er hugsað til þess að undirbúa starfsfólk 

skóla undir þau áföll sem skyndilega koma upp á og tengist á einhvern hátt 

skólastarfi. Í slíkri áætlun á að vera hægt að lesa sér til um hvernig ætlast er til að 

kennarar eða starfsfólk skólans bregðist við því sem gerist og til hvaða aðgerða eigi að 

grípa í hvert skipti. Slík áætlun hefur að geyma yfirlit yfir það sem á að gera og hver á 

að gera það þegar áfall á sér stað. Gengið er út frá því að allt starfsfólk skólans fari 

eftir henni þegar á þarf að halda. Hver skóli ætti að útfæra sína eigin áætlun út frá 

sínum aðstæðum. Skulu slíkar áætlanir vera þannig úthugsaðar að hægt sé að nota þær 

á skilvirkan hátt og að þær séu í samræmi við það sem getur komið upp á í kringum 

skólastarfið allt.  Allir starfsmenn skólans ættu að vita hvar áætlunina er að finna og 

hvað í henni stendur. (Dyregrov og Magne Raunddlen, 1995:129-130) 

Mjög mikilvægt er að hver kennari viti hvar slíka áætlun er að finna og kunni 

að nota hana og bregðist því við í samræmi við reglur skólans ef t.d. dauðsfall á sér 

stað. 

Kennari þarf að vera vel undir það búinn að takast á við sorg með nemendum sínum 

og þarf að huga að því að taka ekki of mikið inn á sig í einu. Gott getur verið fyrir 

kennara að tala við samstarfsmann eða einhvern sem hann treystir vel innan skólans 

og létta þannig á hjarta sínu til þess að geta tekist á við þær spurningar sem upp koma 
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meðal barnanna í bekknum. Kennari verður að gera ráð fyrir að bregðast sjálfur við 

sorgartíðindum og muna að ýta ekki sínum eigin tilfinningum til hliðar. (Gunnar 

Finnbogason, 1998: 27) 

Þegar erfitt áfall verður í kringum einhvern í bekk kennarans mun það á einn eða 

annan hátt snerta kennarann sjálfan. Sumir kennarar geta upplifað að þeir geti í raun 

ekki hjálpað nemendum sínum þar sem þeirra eigin sorgarviðbrögð eru svo sterk. 

(Dyregrov, 1989:113) 

Þegar fullorðinn einstaklingur missir einhvern eða verður fyrir öðru áfalli og fer inn í 

sorgarferli hefur það áhrif á allt hans starf, bæði persónulegt og á vinnustað. Eins 

hefur það áhrif á börn í öllu þeirra umhverfi að þau eru að fara í gegnum sorg. Þar 

sem menntun er fjárfesting í framtíð hvers manns bæði persónulega og fyrir 

samfélagið í heild er það mjög mikilvægt að skólinn hjálpi nemendum í krísu að 

komast eins vel í gegnum hana og auðið er. (Dyregrov, 2004: 103-104)  

Það er gríðarlega mikilvægt að skólinn fái sem allra fyrst réttar upplýsingar ef 

eitthvað hefur komið fyrir sem kemur nemendum eða starfsfólki skólans við. Ef 

nemandi missir t.d. foreldri er mjög gott ef kennari eða skólastjóri eru látin vita um 

leið og kostur er svo viðkomandi geti undirbúið sig fyrir það sem koma skal.  

Skólinn getur auðveldlega stutt við bakið á þeim sem eiga um sárt að binda ef vel er 

hugað að þessum málum. 

Þar sem skólinn er sá staður sem oftast er hverju barni fastur punktur í tilverunni er 

mikilvægt að breyta ekki öllu starfi þar í langan tíma þar sem börn í sorg hafa mikla 

þörf fyrir öryggi og að allir hlutir fari ekki úr skorðum. 

Það getur t.d. verið mjög gott fyrir barn sem misst hefur annað foreldri að koma í 

skólann og finna að þar hefur ekki allt farið úr böndunum heldur er lífið þar eins og 

það var áður. (Gunnar Finnbogason, 1998:19) 

Þó er mikilvægt að undirbúa t.d. bekkjarsystkini með því að láta þau vita að þessi 

nemandi eigi um sárt að binda og að nú þurfi að sýna honum/henni skilning og vera 

góð við hann. 

Þegar barni er tilkynnt um andlát eða slys ætti einhver sem þekkir barnið vel 

og er því nákominn að gera það. Best er auðvitað að það séu foreldrar barnsins eða 

einhver  ættingi en þó getur það komið fyrir að kennari eða annar starfsmaður skólans 

þurfi að taka slíkt verkefni að sér.  

Í slíkum tilfellum er mikilvægt að sá sem talar við barnið sé ekki ókunnugur og velja 

þarf vel stund og stað. 
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Mikilvægt er að athuga að segja barni aldrei erfiðar fréttir í hóp eða innan um önnur 

börn og best er að taka barnið frá hópnum og fara á rólegan stað og segja barninu 

skýrt og rétt frá. Það er barni í svona aðstæðum mjög mikilvægt að fá sem skýrasta 

mynd af því sem hefur gerst til þess að átta sig sem fyrst á raunverulegum aðstæðum. 

(Dyregrov, 1992:75) 

 

Börn sem eru í sorg geta breyst mjög mikið í háttum og m.a getur djúp sorg haft áhrif 

á árangur þeirra og áhuga á námi. Börnin geta misst allan áhuga á því sem er að gerast 

í kringum þau og jafnvel fengið samviskubit ef þau hlæja eða skemmta sér. 

Börn eiga það til að kenna sjálfum sér um það sem gerst hefur og fara í gegnum þær 

tilfinningar sem tengjast atburðinum, eins og mikla sektarkennd eða sjálfsásakanir. 

Skólaumhverfið hefur breyst mikið á liðnum árum. Hér áður fyrr var einungis litið á 

skólann sem stofnun þar sem nemendur áttu að læra að lesa, draga til stafs, reikna og 

kannski örlítið í biblíufræðum. Í dag er það svo að skólinn hefur tekið á sig allt aðra 

mynd og gegnir nú miklu stærra hlutverki í uppeldi barna en þá.  

Börn eru stærstan hluta af þeim tíma sem þau vaka í skólaumhverfinu og er ætlast til 

þess að kennarar taki miklu meiri ábyrgð á almennu uppeldi barna en áður var gert. 

Í dag er það svo að kennari skipar mjög stóran sess í lífi hvers barns og hefur jafnvel 

áhrif á skoðanir nemenda til jafns við foreldra. 

Börn horfa á hegðun og framkomu kennara sinna og apa það eftir sem þeim hentar. 

Því er mikilvægt fyrir kennara að muna að þeirra hlutverk er ekki lengur aðeins að 

miðla grunnupplýsingum til nemenda sinna heldur einnig að blása þeim lífsviðhorf og 

skoðanir í brjóst. 

Í ljósi þessa er mikilvægt að kennari tali um hluti eins og dauðann og sorgina við 

nemendur sína og undirbúi þá fyrir áföll sem geta átt sér stað í lífi barnanna. 

 

Trúin og kennarinn 

Það að sneiða hjá trúfræðslu og umræðu um trú og trúarlíf í skólum felur í sér 

skilaboð, t.d. þau að viðfangsefnið sé ekki vert þess að fást við það og þekking 

á því óþörf eða að það sé svo viðkvæmt að það sé ekki á færi skólans að sinna 

því. Hvorugt er æskilegt. Átrúnaður er svo snar þáttur í lífi manna og þjóða 

og hefur svo víðtæk áhrif að telja verður vanþekkingu á þessu sviði 
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varhugaverða gloppu í almennri menntun. Vanþekking og skilningsleysi eru 

jarðvegur fordóma.  (Sigurður Pálsson. 2001:147) 

 

Það hefur stundum brunnið við að kennarar veigra sér við að ræða þessi mál við 

nemendur sína þar sem þeir óttast að það kunni að gera það að verkum að þeir þurfi 

að játa eða opinbera trúarskoðanir sínar fyrir börnunum. 

Það er þó alls ekki ástæða til þess að óttast slíkt þegar talað er um sorg við börn. Aðal 

málið er að vera heiðarlegur og svara eins og manni frekast er unnt. Börn hafa 

mismunandi trúarbakgrunn og er því gott að leyfa öllum að tjá sína skoðun á þessum 

málum og getur kennari annaðhvort miðlað því sem hann trúir til nemenda sinna í 

formi þess að það sé það sem hann trúir en að það sé ekki endilega rétt eða lagt sínar 

skoðanir á hilluna um stund og leyft nemendum að segja frá sínum skoðunum. Gott er 

að minna nemendur sína á að það er enginn sem veit upp á hár hvað það er sem gerist. 

Mjög mikilvægt er að barn í sorg finni að tilfinningar þess eru mikils virði.  Þegar 

barnið kemur til fullorðins einstaklings og vill ræða um sorg sína eða tilfinningar er 

nauðsynlegt að gefa sér tíma í að hlusta vel og reyna að komast að því hvernig 

barninu líður í raun og veru. 

Barni sem ýtt er til hliðar með tilfinningar sínar er í mikið meiri hættu á að ná ekki að 

vinna sig út úr sorginni en það barn sem fær að ræða málin þegar það þarf. 

 

Hvernig er best að koma fram við börn í sorg 

Oft er erfitt að átta sig á hvað best er að gera gagnvart börnum í sorg.  Það sem skiptir 

máli er að þeir sem vinna með börnum séu undir það búnir að takast á við slíkt og 

einnig þarf að mæta hverju barni á þeim stað sem það er og leyfa þeim sem syrgir að 

hafa þær tilfinningar sem koma upp á hverjum tíma og gefa börnunum tækifæri til 

þess að vera opin og ófeimin að ræða það sem angrar þau. Öll umræða um það sem 

veldur sorg hjálpar þeim að vinna sig í gegnum sorgarferlið. 

Eins og fram hefur komið eru engin tvö börn eins og mismunandi viðbrögð á 

mismunandi  tímum geta komið fram hjá börnum sem orðið hafa fyrir áfalli. 
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Þumalfingursreglur um umönnun barna í sorg 

Öll samskipti eiga að vera opin og heiðarleg 

- Gefið skýringar sem henta þroska barnsins 

- Leiðréttið misskilning  

- Forðist flóknar útskýringar 

- Forðist að skýra dauðann sem ferðalag eða svefn 

Gefið tíma til umhugsunar 

- Leyfið spurningar og samtöl 

- Gerið ráð fyrir að samtölin séu stutt 

- Skoðið myndir af hinum látna 

- Heimsækið kirkjugarðinn. (Ef það á við) 

Gerið missin raunverulegan  

- sýnið eigin tilfinningar 

- Látið börnin taka þátt í minningarathöfn, jafnvel jarðaförinni 

- Látið liggja frammi eitthvað sem minnir á hinn látna 

Höfðið til tilfinningalegra þátta 

- Haldið góðum tengslum milli leikskóla/skóla og heimilis hins látna 

- Forðist óþarfa aðskilnað 

- Talið við börnin um hræðslu þeirra gagnvart eigin dauða og foreldra þeirra 

- Ræðið við börnin um sektarkennd sem oft fylgir sorg 

(Dyregrov, 1989:158-9. Íslensk þýðing Gunnar Finnbogason) 

 

Í þessum lista viðbragða er gert ráð fyrir að andlát hafi átt sér stað í kringum barn. 

Vissulega er hægt að nota margar af þessum reglum í tengslum við annarskonar áföll 

barna. Ef t.d. foreldrar barns hafa skilið að skiptum er mikilvægt að leyfa barninu að 

tjá sig um líðan sína og koma því í skilning um að skilnaðurinn sé ekki því að kenna. 

Við öll áföll er líka gott að koma í veg fyrir misskilning sem upp getur komið og þá 

gildir einu hvað hefur komið fyrir. Börn verða að fá sem skýrastar upplýsingar á því 

sem er í gangi.   

 

 

 



 22 

Af hverju að kenna börnum um sorg og samúð? 

 

Þegar áfangamarkmið í lífsleikni, sem miðað er við að nemendur hafi tileinkað sér í 

lok 4. bekkjar eru skoðuð, kemur í ljós að það er gert ráð fyrir að nemendur hafi 

tileinkað sér ýmislegt sem tengist tilfinningavinnu og þau eiga að geta sýnt samúð og 

sett sig í spor annarra. 

Nemandi á að: 

-geta greint og lýst ýmsum tilfinningum, t.d. hamingju, gleði, sorg, reiði 

-gera sér grein fyrir að í umhverfinu eru margvísleg áreiti, jákvæð og neikvæð, sem           

geta haft áhrif á líf hans 

-virða og átta sig á tilgangi leikreglna í mannlegum samskiptum 

-geta tjáð hugsanir, skoðanir, tilfinningar og væntingar 

-hafa lært leiðir til að efla samskiptafærni sína sem felur meðal annars í sér 

færni í samvinnu 

-að sýna tillitssemi 

-að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum 

-að setja sig í spor annarra 

-að hlusta á aðra og sýna kurteisi 

-gera sér grein fyrir mismunandi fjölskyldugerðum og stöðu einstaklinga innan þeirra 

-hafa áræði til spyrja gagnrýninna spurninga 

-gera sér grein fyrir að ekki eru allir eins og tileinka sér þannig virðingu fyrir sérstöðu 

annarra hvað varðar útlit, klæðaburð og smekk (Aðalnámskrá grunnskólanna, 1999) 

 

Með þessi markmið í huga er hægt að rökstyðja það að kenna eigi börnum um sorg og 

samúð.  

Kennarar koma til með að þurfa að kljást við sorg í skólanum. Nemendur syrgja af 

mjög margvíslegum ástæðum og er margt fleira en dauðsfall sem kallar á 

sorgarviðbrögð barna. Má þar nefna skilnað foreldra og búferlaflutninga. Mikil 

aukning hjónaskilnaða undanfarin ár hefur það í för með sér að fleiri börn fara í 

gegnum sorg af þeim völdum en áður. Það er því ekki spurning um hvort kennarar 

þurfa að takast á við sorg með nemendum sínum á starfsferli sínum heldur hversu 

mikið og hvenær. 



 23 

Eins og fram hefur komið í fyrri köflum hefur sorgin áhrif á nám nemenda og ætla ég 

nú að skoða örlítið betur hvernig það lýsir sér og með hvaða hætti kennarar geta 

komið til móts við syrgjandi barn. 

Claudia L. Jewett , bandarískur barna- og fjölskylduráðgjafi skrifaði bók fyrir alla þá 

sem umgangast börn í sorg. Når barn sørger, hún hefur áralanga reynslu á þessu sviði 

og telur að þessi atriði standi upp úr í tengslum við erfiðleika tengda námi syrgjandi 

barna: 

Einbeitingarskortur 

Nemendum getur reynst erfitt að muna það sem þeim er kennt þegar þeir eru í sorg. 

Þeim getur reynst erfitt að fylgja samnemendum sínum í samræðum og geta lent í 

erfiðleikum með að klára verkefni sem undir venjulegum kringumstæðum væru ekki 

erfið.  

Einbeitingarleysið getur varað allt upp í eitt ár og er það talið eðlilegt þar sem mikil 

orka fer í það að syrgja.  

Sorgin kemur út í mismunandi einbeitingarleysi og sum börn sem venjulega eru góð í 

einhverju geta tímabundið misst áhuga og getu í því fagi. 

Sum börn og þá sérstaklega hinir svokölluðu lestrarhestar geta átt það til að hverfa inn 

í heim bóka og geta ekki tekist á við að vinna þau verkefni sem til er ætlast af þeim. 

Þessum nemendum þarf að leiðbeina og ná athygli þeirra með einhverju móti. (Jewett, 

1984:43-45) 

Að vantreysta hugsun sinni  

Börn og reyndar fullorðnir geta átt það til að leita að tilgangi dauðsfalls eða skilnaðar 

foreldra eða þess sem vekur hjá þeim sorg. 

Þau reyna oft að finna einhverja ástæðu eða “töfrasvar” við því hvers vegna þetta eða 

hitt átti sér stað.  Þau geta jafnvel dregið þá ályktun í því samhengi að það sem gerðist 

sé þeim að kenna. Þetta hefur gríðarleg áhrif á námsframvindu og þau geta orðið 

rugluð og þreytt. Þau kvarta þá undan þreytu og finnst þau ekki geta treyst því sem 

þau hugsa. Það reynist þeim því erfitt að læra. Þessum nemendum þarf að leiðbeina á 

rétta braut og hjálpa þeim að skilja að það sem gerðist er alls ekki þeim að kenna og 

að þau beri ekki ábyrgð á því sem er í gangi. (Jewett, 1984:73) 

Kennarar þurfa, eins og sjá má á þessu, að vera vakandi fyrir líðan nemenda 

sinna bæði í sorg og gleði og vera í stakk búnir að hjálpa nemendum sínum að komast 

í gegnum lífið án þess að festast í hegðun sem dregur úr getu þeirra til að læra. 
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Af sömu ástæðum tel ég mikilvægt að kenna nemendum að takast á við sorg, að 

þekkja tilfinningar sínar og að geta sýnt vinum sínum samúð. Þetta efni á því að mínu 

mati vel heima í skólastarfi. 

 Til er námsgrein sem kennir börnum sjálfsvísindi. Þar læra börn að vinna með 

tilfinningar sínar og nota þær sér til framdráttar. Námsgreinin er ýmist kölluð 

lífsleikni eða félags- og tilfinningafræði. Í sumum tilvikum er hún nefnd 

persónugreindir og er þá verið að vísa í fjölgreindir Gardners og það að greind sé 

fjölþætt og að tilfinningagreind sé ein af greindum mannsins. Slíkt nám byggist upp á 

því að efla nemendur félags- og tilfinningalega og er vitað að slík vinna hefur bein 

áhrif á nám þeirra í öðrum fögum svo sem lestri og reikningi. Að baki slíkri kennslu 

býr sú hugsun að það sé hverjum nemanda sem lendir í erfiðum aðstæðum betra að 

takast á við tilfinningar sínar innan um bekkjarfélaga sína en að vera tekin út úr 

tímum og fá að jafna sig einn. Það hefur verið sannað að nemendur sem fá slíka 

kennslu eiga auðveldara með að halda aftur af erfiðri og óæskilegri hegðun eins og 

hvatvísi og að missa stjórn á reiði sinni en önnur börn. (Goleman, 2000:261)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


