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Ritgerð þessi, sem fjallar um sorg barna á grunnskóla aldri, er hluti af vinnu minni á 

lokamisseri við Guðfræði og trúarbragðafræðideild Háskóla Íslands.  Leiðbeinandi minn 
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kennaranemum í KÍ.  Þar sótti ég námskeið sem bar nafnið Áföll í nemendahópum og var 

kenndur af þeim Gunnari Finnbogasyni og Höllu Jónsdóttur.  Þeim tókst með sinni einlægu 

kennslu og þekkingu á efninu að opna augu mín fyrir því mikla og erfiða vandamáli sem 

kennarar standa frammi fyrir þegar nemandi í grunnskóla hefur misst ástvin eða 

skólafélaga.  Kennarar fá furðu litla þjálfun í því að takast á við sorg barna og því er þessi 

ritgerð mín viðleitni til að benda á leiðir og aðferðir sem gagnast geta við að aðstoða börn 

sem syrgja.  

Heimildaöflun hófst á köldum janúardegi og lauk ekki fyrr en nokkrum vikum áður en 

skil áttu að fara fram.  Ritgerðavinnan sjálf fór að mestu fram í apríl og maí 2010.  Ég hef 

notið mikils stuðnings vina og samnemenda sem hafa verið duglegir við að stappa í mig 

stálinu og hvetja mig áfram þegar illa gekk.  Mig langar sérstaklega að þakka eiginmanni 

mínum og börnum, sem hafa af mikilli óeigingirni stutt mig með ráðum og dáðum.  Einnig 

vil ég þakka vinkonu minni Sigrúnu Örnu Hafsteinsdóttur fyrir yfirlestur og ráðleggingar 

um það sem betur mátti fara í málfari. 

Leiðbeinandanum mínum, Sigfinni Þorleifssyni þakka ég fyrir gagnlega og vandaða 

leiðsögn um flókna og viðkvæma vegi sorgarinnar. 

Að lokum langar mig að tileinka þetta verk tvennum hjónum.  Annars vegar eru það 

tengdaforeldrar mínir sem létust fyrir nokkrum árum, langt um aldur fram.  Hins vegar eru 

það foreldrar mínir sem ætíð hafa haft trú á litlu stúlkunni sinni.  Þau gerðu mig að því sem 

ég er í dag.   

Reykjavík, maí 2010 

Þórey Dögg Jónsdóttir 
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Inngangur 

Í ritgerð þeirri sem hér lítur dagsins ljós er fjallað um sorg, börn og skólagöngu 

syrgjandi grunnskólabarna.  Í upphafi hennar er sorg og sorgarferli barna og fullorðinna 

skilgreint.  Í síðari hluta ritgerðarinnar eru skoðaðir þeir erfiðleikar sem mæta barni í sorg á 

skólagöngu sinni.  Einnig er fjallað um það hversu mikilvægt það er fyrir syrgjandi barn að 

hafa kennara sem hefur þekkingu á sorg barna, sem og skólasamfélagi sem sýnir 

umburðarlyndi og sveigjanleika. 

 

Ef lífið væri stöðugur dans á rósum væri gott að vera til.  Því miður er því ekki þannig 

farið.  Fæstir komast í gegnum lífið án þess að upplifa sorg á einhverjum tímapunkti í lífi 

sínu.  Börn eru sá hópur sem kannski er viðkvæmastur og óútreiknalegastur þegar sorgin er 

annars vegar.  Það eru því miður of fáir sem hafa næga þekkingu á sorg og sorgarferli barna 

til að bregðast við á þann hátt sem barninu er fyrir bestu. 

 

Síðustu áratugina hefur þó komið fram aukin þekking á sorg barna.  Margvíslegar 

rannsóknir hafa leitt í ljós að börn syrgja  ekki síður en hinir fullorðnu.  Sorg barna og 

fullorðinna er að mörgu leyti eins, en það sem er frábrugðið ræðst þá helst af þroska og 

þekkingu barnanna.  Börn í sorg geta upplifað margar og erfiðar tilfinningar s.s. kvíða, 

söknuð, reiði og sektarkennd.  Í ritgerðinni verður farið nokkuð ítarlega í orsakir þessara 

tilfinninga. 

 

Í loka hluta ritgerðarinnar eru aðstæður og viðbrögð skólanna skoðuð þegar nemandi 

deyr.  Rakið er mögulegt ferli sem skólinn getur fylgt, allt frá fyrstu vitneskju um andlát 

nemanda til þess hver eftirfylgdin gæti verið. 
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Áföll og erfiðleikar lífsins 
Fæstir komast í gegnum lífið án þess að lenda í einhvers konar áfalli eða áföllum.

1
  Við 

verðum fyrir missi í lífinu, mismiklum þó, á meðan sumir missa mikið komast aðrir í 

gegnum lífið án tiltölulega mikils missis.  Lífið er því óhugsandi án áfalla og sorgar.  Það er 

því hlutskipti okkar að kynnast sorg í mörgum myndum.  Sorgin er ekki sjúkdómsástand, 

heldur er hún eðlileg viðbrögð við missi.  Í missinum er eitthvað tekið frá okkur sem við 

fáum ekki aftur, það veldur okkur því sársauka og söknuði.  Missirinn getur verið 

misþungbær.  Sá sem missir starf sitt verður fyrir missi og sama má segja um þann sem 

flytur frá þeim stað, þar sem vinirnir búa og rætur hans liggja.  Það er mikill missir og sorg 

þegar hjón skilja, vonir bresta eða þegar heilsan bilar.
2
   

Þolendur kynferðisofbeldis er hópur sem einnig upplifir sorg.  Komið hefur í ljós að 

börn sem hafa þurft að þola kynferðislega misnotkun syrgja margt.  Sorg þeirra felst í því 

að þau hafa misst sakleysi sitt, sjálfstraust og hæfileikann til að treysta.  En umfram allt 

hafa þau misst það sem öll börn ættu að fá að njóta, þ.e. heilbrigðrar æsku.
3
 

Dauðinn er flestum þungbærastur því þar missum við varanlega einhvern sem okkur 

hefur þótt vænt um í lífinu.  Þessi missir er hluti af því að vera manneskja.  Við eigum 

auðveldara með að mæta missi ef við tökum hann alvarlega, viðurkennum hann og vinnum 

með hann.
4
 

Að kynnast fólki sem syrgir skapar ótrúlega oft samskiptavanda.  Við verðum 

vandræðaleg og óörugg í návist þess.  Sá siður sem ræður ríkjum í íslensku samfélagi, það 

er að vera ekki að flíka tilfinningum sínum, heftir okkur í samskiptum við aðra og gerir það 

að verkum að við eigum erfiðara með því að mæta annarri manneskju í djúpri sorg.  Við 

reynum jafnvel að forðast slík samskipti af því að við erum ekki vön að sýna tilfinningar 

okkar og vitum því ekki hvernig við eigum að bregðast við.
5
 

Í ritgerð þessari verður horft sérstaklega til áfalla hjá grunnskólanemendum.  Kennarar 

geta skyndilega staðið frammi fyrir atburðum og aðstæðum sem kalla á skjót viðbrögð.  

                                                 
1
 Ames, Louis Bates. Explaining Death to Children. 1985, s. 3. 

2
 Gunnar Finnbogason. Áföll í nemendahópum. 1998, s. 3.  

3
 Fleming, J. Stephen og Bélanger, Sheri Kathleen. Georg. Meaning Reconstruction & the Experience of Loss 

2007, s. 311-312. 
4
 Gunnar Finnbogason. Áföll í nemendahópum. 1998, s. 3.  

5
 Gunnar Finnbogason. Áföll í nemendahópum. 1998, s. 2-3. 
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Slys og önnur áföll gera ekki boð á undan sér og kennarinn getur á skömmum tíma þurft að 

taka mjög markvisst og af nærgætni á mjög viðkvæmum málum.  Til að bregðast við á 

réttan hátt þurfa kennarar og aðrir þeir sem vinna með börnum að vera vel undir það búnir 

og að hafa þekkingu á viðfangsefninu.
6
  En umfram allt ber að sýna nærgætni.   

Þrátt fyrir að kennarar upplifi sig oft hjálparvana þegar þeir mæta sorg og dauða, þá er 

það mikil hjálp og stuðningur fyrir nemendur ef þeim er sýnd umhyggja og samúð.  

Kennarar eiga að vera opnir fyrir vanda nemenda sinna og nemendurnir eiga að geta leitað 

til þeirra í erfiðleikum sínum.
7
 

Kennarar eiga að vera þeir aðilar í skólanum sem nemendur geta reitt sig á þegar 

eitthvað bjátar á í lífi þeirra.  Þeir eru mikilvægt úrræði fyrir börnin.  Ástæðurnar fyrir þessu 

eru nokkrar:  

 Kennarinn er sá sem þekkir hvert og eitt barn í bekknum og persónuleika þeirra 

einnig. 

 Kennarinn er sá sem þekkir „menninguna“ í bekknum. 

 Kennarar eru sérfræðingar í að koma þekkingu á framfæri til barnanna, þeir eru 

hæfari til þess heldur en sálfræðingur eða geðlæknir. 

 Kennarar hafa mikla þekkingu á aðferðafræði kennslunnar og búa yfir ýmsum 

aðferðum til að auðvelda börnum að tjá sig um alvarlega atburði. 

 Börnin þekkja kennarana og treysta þeim. 

Þessi atriði gera það að verkum að kennarar eru einstakt úrræði innan skólans, til að fást 

við þarfir barna þegar t.d. andlát hefur átt sér stað.
8
 

Á hverju skólaári má kennarinn vænta þess að einhver áföll eigi sér stað í lífi nemenda 

hans. Við skulum nú líta á þær aðstæður sem geta orðið í lífi barns sem kalla á rétt og 

nærgætin viðbrögð kennara: 

 Nemandi deyr af slysförum eða vegna veikinda. 

 Sjálfsvíg nemanda, aðstandenda eða kennara. 

 Báðir foreldrar, ömmur og afar, systkini, vinir og kennarar geta látist. 

                                                 
6
 Gunnar Finnbogason. Áföll í nemendahópum. 1998, s. 1. 

7
 Gunnar Finnbogason. Áföll í nemendahópum. 1998, s. 1. 

8
 Atle Dyregrov. Grief in Children. 2008, s. 127. 
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Aðrar aðstæður, sem snerta starf skólans og geta ógnað og skaðað nemendur eru:  

 Ofbeldi af ólíkum toga, þar með talið einelti. 

 Kynferðislegt ofbeldi og kynferðisleg áreitni.  

 Ýmis konar missir t.d. skilnaður foreldra, gæludýr deyr eða aðskilnaður í lengri 

eða skemmri tíma. 

Önnur áföll, ekki eins algeng, sem skólinn getur hugsanlega staðið frammi fyrir: 

 Sjóskaðar. 

 Dauðsfall eða slys tengt skólaferðalagi. 

 Náttúruhamfarir í nánasta umhverfi skólans. 

 Önnur stórslys (hópslys) í bæjarfélagi skólans.
9
 

Eins og fram hefur komið mun meginefni ritgerðarinnar fjalla um áföll þau sem 

nemendur í grunnskólum geta orðið fyrir og lögð verður sérstök áhersla á þær aðstæður 

sem upp koma þegar nemandi í grunnskóla fellur frá.  Áður en að þeirri umfjöllun kemur 

skulum við skoða og skilgreina sorgina. 

 

Sorgin 
Kreppa, sorg og sorgarvinna / ferli eru hugtök sem mikið eru notuð í tengslum við missi 

og ólíkar sorgaraðstæður.  Nú skulum við skoða þessi hugtök lauslega. 

Orðið kreppa (Crisis) merkir afgerandi þáttaskil eða snögga breytingu, þ.e. það verður 

afgerandi röskun hjá þeim sem upplifir kreppu.  Þetta hugtak hefur á síðustu árum verðið 

notað yfir sálfræðileg viðbrögð einstaklings gagnvart bráðum ytri og innri vandamálum.  

Það er ljóst að einstaklingur er í andlegri kreppu þegar aðstæður hans í lífinu, öll lífsreynsla 

hans og viðbrögð, sem hann hefur lært og notað hingað til, gera honum ekki lengur 

mögulegt að ná tökum á kringumstæðunum, þannig að þær séu viðkomandi skiljanlegar og 

viðráðanlegar.  Þetta ójafnvægi eykur spennu og skapar óróleika og uppnám sem getur svo 

dregið úr afköstum viðkomandi.  Varnarhættirnir sem hafa dugað hingað til, við að leysa 

þessi vandamál duga ekki lengur.  Við reynum að takast á við vandann en hann er okkur 

ofviða.  Þetta leiðir til þess að við missum tökin á vandanum sem við stöndum frammi fyrir, 

                                                 
9
 Gunnar Finnbogason. Áföll í nemendahópum. 1998, s. 2. 
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ástandið hellist yfir okkur af fullum þunga og þá er hætt við því að við föllum saman og 

missum stjórn á aðstæðum okkar.
10

 

Mikilvægt er að undirstrika að viðbrögð við missi koma einnig fram við aðrar aðstæður 

en dauðann.  Sorgarviðbrögð geta tengst ýmsum áföllum sem við verðum fyrir á lífsleiðinni 

eins og t.d. við skilnað foreldra, einelti, afleiðingar ofbeldis, vímuefnavanda foreldra, 

atvinnuleysi foreldra, fæðing fatlaðs barns eða vegna langvinnra veikinda í fjölskyldu.  

Þetta er langt því frá að vera tæmandi listi yfir þá erfiðleika sem framkallað geta 

sorgarviðbrögð.
11

   

Sorg er eðlileg viðbrögð líkama, anda og sálar við missi og hún snertir flesta strengi 

tilfinninga okkar og birtist í ýmsum myndum s.s. söknuði, harmi, örvilnun, gráti, reiði og 

depurð.  Til að takast á við missinn verður að fara fram sorgarvinna og í gegnum þá vinnu 

verður missirinn flestum raunverulegur.  Þegar ástvinur deyr rofna þau tengsl sem við 

höfðum við viðkomandi, en um leið sköpum við okkar innri mynd af þeim sem við 

misstum.  Með þessa mynd innra með okkur getum við haldið áfram að lifa með missinum 

og tekist á við lífið að nýju.
12

  Sorgarvinna einstaklings fer sjaldan fram í einangrun, heldur 

felur hún í sér margháttuð samskipti við þá sem standa okkur næst.  Margir upplifa þá 

tilfinningu að fótunum sé kippt undan þeim og allri tilveru þeirra raskað vegna þeirrar stöðu 

sem upp er komin í lífi þeirra.  Ekkjan getur t.d. skyndilega staðið ein uppi með allar 

fjárhagsáhyggjur heimilisins.  Hennar sorgarvinna felst þá líka í því að endurskipuleggja 

lífs sitt þar sem hún leikur sjálf lykilhlutverkið.
13

   

Í bókinni Til þín sem átt um sárt að binda eftir Karl Sigurbjörnsson, segir hann að sorgin 

sé vefur margháttaðra tilfinninga á mislöngu tímaskeiði.  Þegar missirinn verður okkur ljós 

leggst sorgin að okkur, við áttum okkur á því að missirinn er endanlegur og ekki verður 

aftur snúið.  Það er enginn möguleiki á því að breyta þeim raunveruleika sem við blasir.
14

   

                                                 
10

 Gunnar Finnbogason. Áföll í nemendahópum. 1998, s. 4 – 5. 
11

 Gunnar Finnbogason. Áföll í nemendahópum. 1998, s. 6. og Guðrún Bryndís Karlsdóttir. Uppeldi. 1999, s. 

30-32. og María Þorgeirsdótti og Hjördís Hjartardóttir. Barnaheill. 1992, s. 4-8. Og Bragi Skúlason. Sorg 

barna. 1994, s. 10-11. 
12

 Hagman, Georg. Meaning Reconstruction & the Experience of Loss. 2007, s. 24. og Gunnar Finnbogason. 

Áföll í nemendahópum. 1998, s . 3.  
13

 Hagman, Georg. Meaning Reconstruction & the Experience of Loss. 2007, s. 24.  og Bragi Skúlason. Sorg í 

ljósi lífs og dauða. 2001, s. 23. 
14

 Karl Sigurbjörnsson. Til þín sem átt um sárt að binda. 1995, s. 5. 



 10 

Mörgum syrgjendum finnst mikilvægt að sætta sig við missinn eins fljótt og mögulegt 

er.  Í bókinni Von, viðbrögð við missi, sem séra Bragi Skúlason ritaði árið 1997, segir hann 

um það að sætta sig við missi ástvinar: „ Ég tel, að stundum séu fyrir hendi þær aðstæður, 

að ekki sé hægt að sætta sig við annað en það, að vera ósáttur“.
15

   

 Mikla áherslu skal leggja á það að sorgin er ekki sjúkdómur.  Vari hún um óeðlilega 

langt skeið geti hún valdið sjúkdómum og rænt fólk allri lífslöngun.  Slík sorg kemur í veg 

fyrir að nýir möguleikar gefist til vaxtar og þroska.  Í stað þess að sorgin valdi lausn og 

lækningu þá heftir hún.
16

   

Þá er komið að því að skilgreina sorgarferlið, sem er fjölbreytt og margslungið, því 

dugar ekkert minna en heill kafli til að fjalla um það. 

 

Sorgarferlið 
Sorgin er náttúruleg og eðlileg tilfinning, þar sem við aðlögumst þeim missi sem við 

höfum orðið fyrir.  Þessu ferli, sem ekki er alltaf áfallalaust, er hægt að líkja við sjávarföllin 

flóð og fjöru.  Sorgarferlið er ekki línuleg þróun sem inniheldur ákveðin mörk eða 

afmarkaða ferla, heldur er það flæðandi með mikla skörun á milli stiga.  Því ber að varast 

að taka alla flokkun sorgarferlisins bókstaflega.  Engir tveir einstaklingar fara á sama hátt í 

gegnum sorgarferlið og sorgarstigin sem fjallað verður um hér á eftir eru því einungis ætluð 

til almennrar leiðbeiningar, en ekki til að segja til um hvar einstaklingur „ætti“ að vera í 

sorgarferlinu.
17

 

Við skulum nú skoða sorgarferðið aðeins nánar og skipta því niður í þrjú stig. 

 

1. Áfall, vantrú og afneitun. 

 Áfallið sem við verðum fyrir þegar við missum ástvin getur varað frá nokkrum 

klukkutímum upp í vikur.
18

  Við missinn finnst okkur sem gólfið hrynji undan fótum 

                                                 
15

 Bragi Skúlason. Von, Bók um viðbrögð við missi. 1992, s. 97. 
16

 Karl Sigurbjörnsson. Til þín sem átt um sárt að binda. 1995, s. 5. 
17

 Shuchter, R. Stephen og Zisook, Sidney. Handbook of Bereavement. 1994, s. 23. 
18

 Shuchter, R. Stephen og Zisook, Sidney. Handbook of Bereavement. 1994, s. 24. 
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okkar og sársaukinn nístir.
19

  Það er eins og allt sé óraunverulegt og syrgjandinn trúir 

ekki því sem gerst hefur, honum finnst hann dofinn.
20

  Ekki fara allir í gegnum 

„doðatímabil“, en hjá þeim sem það gera, getur það tekið nokkurn tíma, jafnvel 3-4 

mánuði.
21

  

 

2. Sorgarvinnan hefst. 

 Sorgarvinnan hefst þegar syrgjandinn hefur gert sér grein fyrir því bæði vitsmuna- 

og tilfinningalega, að andlátið hafi átt sér stað.  Á þessu stigi ferlisins er mikið um 

ákafar tilfinningar sem koma í bylgjum, sem og líkamleg óþægindi.
22

  Þau líkamlegu 

einkenni sem fylgt geta sorgarferlinu geta verið mjög fjölbreytt og 

einstaklingsbundin.  Flestum ber þó saman um nokkur eftirfarandi atriði. 

Hjartsláttarköst, svitaaukningu, svima og þróttleysi.  Einnig er algengt að syrgjendur 

upplifi svefnleysi, gleymni og einbeitingarörðugleika.  Þeir sem sinna sálgæslu 

benda á að mikilvægt sé að gera sér grein fyrir því að þetta er tímabundið ástand sem 

gengur yfir að lokum.  Þessi listi er langt því frá að vera tæmandi yfir þau líkamlegu 

einkenni sem geta fylgt sorginni.  Ef um langvarandi einkenni líkamlegra vandamála 

er að ræða, er sjálfsagt að leita læknis, því ekki má útiloka að um líkamlega 

sjúkdóma sé að ræða.
23

   

Í þessu streituástandi líkamlegra og tilfinninga erfiðleika, heldur syrgjandinn sig oft 

til hlés félagslega.  Hugur hans er bundinn látna ástvininum og lítið annað kemst að.  

Svo bundinn getur hugurinn verið, að syrgjandinn getur í sumum tilfellum tekið upp 

hegðun, venjur og jafnvel líkamleg veikindi þess sem lést.
24

  

 

 

 

                                                 
19

 Karl Sigurbjörnsson. Til þín sem átt um sárt að binda. 1995, s. 7. 
20

 Kübler-Ross, Elisabet. Er dauðinn kveður dyra. 1989, s. 41. og Shuchter, R. Stephen og Zisook, Sidney. 

Handbook of Bereavement. 1994, s. 24. 
21

 Bragi Skúlason. Von, Bók um viðbrögð við missi. 1992, s. 17. 
22

 Shuchter, R. Stephen og Zisook, Sidney. Handbook of Bereavement. 1994, s. 24. og Worden, J. William. 

Children and Grief. 1996, s. 64-65. 
23

 Bragi Skúlason. Von, Bók um viðbrögð við missi. 1992, s. 19. 
24

 Shuchter, R. Stephen og Zisook, Sidney. Handbook of Bereavement. 1994, s. 24. 
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3.     Leið til enduruppbyggingar samþykkis og viðurkenningar.  

Sárasta sorgin getur varað allt upp í nokkra mánuði áður en syrgjandanum finnst 

hann sjá til sólar og að lífið sé þess virði að lifa því.  Á þessu stigi sorgarferilsins fer 

syrgjandinn að átta sig á missinum, hann hefur syrgt og athygli hans fer nú loks að 

opnast út í lífið á ný.
25

  Samþykki og viðurkenningin verða þegar syrgjandanum 

hefur tekist að sætta þig við að ástvinurinn er látinn og mun ekki koma aftur.  

Tilfinningatengslin við hann eru þó enn til staðar, en á allt annan hátt en áður.  

Syrgjandanum hefur nú tekist að leggja nýja merkingu í tengslin við ástvininn, hann 

viðheldur þeim og finnur þeim nýjan tilgang og verðugan stað í sjóði reynslunnar.  

Þetta gerir honum kleyft að lifa án ástvinarins.
26

   

Í rannsókn sem gerð var af sjúkrahúspresti í Noregi árin 1999 - 2000, þar sem 

hann rannsakaði sorg níu hjóna á miðjum aldri sem höfðu misst fullorðin börn sín 

fyrirvaralaust, kom eftirfarandi fram:  Stór hluti aðlögunar til lífs án ástvinar felst í 

því að viðhalda tilfinningalegum tengslum við þá mynd af látnum ástvini, sem 

syrgjandinn varðveitir innra með sér.
27

 

 

Syrgjandinn hefur nú lagt að baki langferð um tilfinningalegan ólgusjó.  Ferðinni 

er þó ekki lokið og margar öldur eiga eftir að rísa mót honum á sorgarbrautinni. 

Sorgin hefur nú fengið eðlilega útrás og lífið heldur áfram með öllu því fólki sem í 

lífi okkar er. 

Í bók séra Sigfinns Þorleifssonar, Í nærveru, nokkrir sálgæsluþættir, segir hann 

eftirfarandi: „ Og það er mest um vert að þeir sem missa og deila söknuðinum geti 

syrgt saman og fundið farveg fyrir það sem innra fyrir býr, því útrás sorgar er alltaf 

nauðsynleg forsenda þess að huggun gefist.“
28

 

 

                                                 
25

 Shuchter, R. Stephen og Zisook, Sidney. Handbook of Bereavement. 1994, s. 23. 
26

 Hagman, Georg. Meaning Reconstruction & the Experience of Loss. 2007, s. 24.  
27

 Sigfinnur Þorleifsson. Ritröð Guðfræðistofnunnar. 2007, s. 214. 
28

 Sigfinnur Þorleifsson. Í nærveru, nokkrir sálgæsluþættir. 2001, s. 40-41. 
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Syrgja börn? 
„Mamma og pabbi sátu í sófanum og héldu utan um hvert annað, ég fór inn í herbergið 

mitt, lagðist niður og grét.“  Þannig lýsir 12 ára gamalt barn sorg sinni og einmanaleika yfir 

því að hafa misst bróður sinn.  Foreldrarnir nutu huggunar hvort af öðru en barnið upplifði 

mikinn einmanaleika.
29

  Sorg foreldra sem misst hafa börn sín hefur mikið verið rannsökuð 

og margar bækur skrifaðar um hana.  Sorg barna sem hafa misst systkin sitt hefur aftur á 

móti verið rannsökuð mun minna og fræðimenn ekki sýnt henni næga athygli.  Líkum má 

leiða að því, að skýringin sé sú, að gengið hafi verið út frá því að sorg foreldra sé meiri og 

alvarlegri þegar þau missa barn, heldur en sorg barns sem hefur misst systkin sitt.
30

 

Skoðum nú sorg barna almennt.  Er til eitthvað sem heitir sorg barna?  Margir hafa 

vafalítið velt þessari spurningu fyrir sér.  Verða þau ekki bara leið um stund og halda síðan 

áfram að leika sér glöð í bragði?  Viðhorf sem þessi eru algeng og útbreidd.  Það eru alltof 

fáir sem hafa þekkingu á viðbrögðum barna við sárum missi.  Síðustu áratugina hefur þó 

komið fram aukin þekking á sorg barna.  Margvíslegar rannsóknir hafa leitt í ljós að börn 

syrgja  ekki síður en hinir fullorðnu.  Sorg barna og fullorðinna er að mörgu leyti eins, en 

það sem er frábrugðið ræðst þá helst af þroska og þekkingu barnanna.
31

  Vitað er að börn 

undir fimm ára aldri gera sér ekki grein fyrir endanleika dauðans.  Algengt er að þau spyrji: 

„Getum við ekki hjálpað pabba upp úr gröfinni?“ eða „ Hvenær kemur litla systir mín 

aftur?“  Þroski þeirra leyfir ekki skilning á því hvernig líkaminn starfar.  Fyrir þeim heldur 

líkaminn áfram að starfa þó hann sé látinn.  Að einhver sé farinn fyrir fullt og allt er fyrir 

ofan þeirra skilning.  „Hver gefur litlu systir mjólk uppi hjá Guði?“ eða „ Heyrir pabbi ekki 

örugglega í okkur þó hann sé svona langt ofan í gröfinni?“  Þetta eru eðlilegar vangaveltur 

barna yngri en fimm ára.
32

 

Börn á aldrinum frá fimm til tíu ára eru í flestum tilfellum búin að átta sig á því að 

dauðinn er endastöð lífsins.  Þegar maður er „dauður“ þá er maður „dauður“.  Í kringum sjö 

                                                 
29

 Atle Dyregrove, Magne Raundalen. Sorg og omsorg í skolen. 1994, s. 13. og J. William Worden. Children 

and Grief. 1996, s. 121. 
30

 Helen Rosen. Unspoken Grief. 1986, s. 4-5. 
31

 Atle Dyregrove. Grief in Children. 2008, s. 15. 

Sigurður Pálsson. Börn og sorg. 1998, s. 14. 
32

 Atle Dyregrove. Grief in Children. 2008, s. 16. og Worden, J. William. Children and Grief. 1996, s. 10-11. 
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ára aldurinn hafa þau áttað sig á því að dauðinn er óhjákvæmilegur, en þau hafa ekki enn 

náð fullkomlega utan um þá hugsun að þau sjálf gætu dáið.
33

 

Sorg barna virðist ekki vera eins samfelld og sorg fullorðinna.  Viðbrögð þeirra geta 

verið alveg jafn fjölbreytt og viðbrögð fullorðinna.
34

 Fyrst geta þau sýnt sterk og áköf 

sorgarviðbrögð sem svo hjaðna.  Þá er algengt að dregin sé sú ályktun að barnið sé búið að 

vinna á sorginni.  Ekki er það svo einfalt, því sorgin getur vitjað þeirra ítrekað við tilteknar 

aðstæður í lífinu, t.d. á afmælisdögum   o. fl.  Þetta getur fylgt þeim með einum eða öðrum 

hætti til fullorðinsára.
35

  Skýringin á þessi getur verið sú að börn virðast dylja sorg sína 

betur en fullorðnir.  Þeim er sorgin oft einfaldlega um megn og því reyna þau að beina 

huganum að einhverju öðru skemmtilegu til að hlífa sér.  Þau fela oft sorg sína meðvitað 

eða ómeðvitað til að hlífa fullorðnum syrgjendum í kringum sig og reyna þess í stað að 

sýna af sér kæti og geðjast hinum fullorðnu. 

Sorgin getur vitjað barnanna á ný við hvert þroskaskeið.  Með auknum þroska öðlast þau 

aukinn skilning á dauðanum og fá nýja vitund um þann missi sem þau hafa orðið fyrir.
36

 

Í bók séra Braga Skúlasonar, Sorg barna kemur fram að börn geta sýnt missis – eða 

sorgarviðbrögð mjög snemma, jafnvel á síðari hluta fyrsta æviárs.  Deildar meiningar eru 

þó um hver langtímaáhrif sorgar í frumbernsku séu.  Flestir eru þó sammála að börn á 

öllum aldri þurfi í einhverju mæli að fá að vera þátttakendur í sorg fjölskyldu sinnar.  Vitað 

er að þau börn sem erfiðast eiga, eru börnin sem ýtt er út í horn og fá enga leiðsögn.
37

 

Þeir fullorðnu einstaklingar sem taka að sér að ræða um sorgina við barn þurfa að gæta 

vel að orðum sínum og útskýringum, bæði vitsmunalega og trúarlega.  Varlega verður að 

fara t.d. í að segja barninu að mamma á himninum fylgist með því að ofan.  Barnið heldur í 

sakleysi sínu að mamma fylgist með öllu, líka þegar það gerir eitthvað af sér.  Barnið getur 

þá farið að óttast mömmuna á himnum sem allt sér og veit.  Líka þarf að fara varlega í þær 

bænir sem fela í sér návist engla sem barnið þekkir ekki og auðvelt er að hræðast.
38

 

                                                 
33

 Worden, J. William. Children and Grief. 1996, s. 10-11. Og Atle Dyregrove. Grief in Children. 2008, s. 15-

16. 
34

 Atle Dyregrove, Magne Raundalen. Sorg og omsorg í skolen. 1994, s. 27. 
35

 Worden, J. William. Children and Grief. 1996, s. 15. 
36

 Sigurður Pálsson. Börn og sorg. 1998, s. 14. 
37

 Bragi Skúlason. Sorg barna. 1994, s. 7. 
38

 Bragi Skúlason. Sorg barna. 1994, s. 7. 
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Verkefni sorgarinnar hjá börnum 
Er hægt að tala um sorgarferli hjá börnum líkt og fullorðnum?  Í bók sinni Children and 

Grief gefur William Worden afdráttarlaust svar: Já, en sorgarferli hjá börnum er háð 

mörgum þáttum, svo sem aldri og þroska syrgjandans
39

, tengslum hans við hinn látna og 

hvernig dauðann bar að.
40

  Eins og ítrekað hefur komið fram er ekkert dauðsfall öðru líkt og 

ekki viðbrögð barnanna heldur, því getur það skipt barnið miklu máli hverja það á að og 

hverskonar stuðning það fær frá þeim.
41

 

Það er því þannig að börn ganga í gegnum sorgarferli við ástvinamissi líkt og fullorðnir.  

Sorgarferlið er sú leið sem syrgjandi barn fer í glímu sinni við sorgina til að laga sig að 

breyttum aðstæðum.
42

    

Í kaflanum hér á eftir verður fjallað um algeng viðbrögð barna við missi.  Þessi viðbrögð 

koma ekki fram í neinni tiltekinni röð og koma heldur ekki fram hjá öllum börnum.
43

  

Réttara er að líta á þau sem breytileg atferli, sem börn sýna þegar þau takast á við sorgina.  

Þeir sem hafa stutt börn í sogarvinnunni og rannsakað viðbrögð þeirra við sorg, leggja 

megináherslu á mikilvægi þess að vinna sig í gegnum erfið viðbrögð og sárar tilfinningar 

sem fylgja sorginni, í stað þess að harka af sér og ýta þeim til hliðar.  Slíkt getur haft 

alvarlegar afleiðingar síðar.
 44

 

Í áðurnefndri bók, Children and Grief eftir William Worden talar höfundur um fjögur 

verkefni sorgarinnar hjá börnum. Fyrsta verkefnið segir hann vera að þau þurfi að gera sér 

grein fyrir missinum.  Annað verkefni þeirra er að takast á við sársaukann og tilfinningarnar 

sem upp koma við ástvinamissi.  Þriðja verkefni er að aðlagast breyttum aðstæðum þar sem 

hins látna nýtur ekki lengur við og hans sárt saknað.  Fjórða og síðasta verkefnið er að 

skapa sér líf án hins látna og finna honum verðugan stað í sjóði minninganna
45

 

Hér verður nú farið nánar í nokkur viðbrögð barna við sorg. 

 

                                                 
39

 Worden, J. Willian. Children and Grief. 1996, s. 12. 
40

 Atle Dyregrov. Grief in Children. 2008, s. 45. 
41

 Sigurður Pálsson. Börn og sorg. 1998, s. 27. 
42

 Sigurður Pálsson. Börn og sorg. 1998, s. 27. 
43

 Worden, J. Willian. Children and Grief. 1996, s. 12. 
44

 Sigurður Pálsson. Börn og sorg. 1998, s. 27. 
45

 Worden, J. William. Children and Grief. 1996, s. 13-16. 
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Sorgarferli barna 
Í bókinni Grief in Children eftir Atle Dyregrov kemur fram að viðbrögð barna við missi 

geta verið eftirfarandi: 

 Kvíði. 

 Áleitnar minningar. 

 Svefnörðugleikar. 

 Söknuður og leiði. 

 Reiði eða annað atferli sem kallar á athygli. 

 Sektarkennd og sjálfsásakanir. 

 Líkamleg einkenni. 

 Erfiðleikar í skóla.
46

 

 

Börn þurfa tilteknar aðstæður í lífi sínu til að gera syrgt náinn ástvin, t.d. foreldri á 

heilbrigðan hátt.  Í fyrsta lagi þurfa þau að hafa verið í nánu og góðu sambandi við foreldra 

sína fyrir missinn.  Í öðru lagi þurfa þau að fá réttar og skýrar upplýsingar um það sem gerst 

hefur.  Barnið verður að fá tækifæri til að spyrja um hvaðeina sem því dettur í hug og fá 

heiðarleg og nærfærin svör við spurningum sínum.  Í þriðja lagi er afskaplega mikilvægt að 

barnið fái að taka þátt í sorginni með fjölskyldu sinni, að það fái að vera með í öllum 

athöfnum sem fram fara og sé ekki sett til hliðar og látið afskipt.  Í fjórða lagi ætti barnið að 

njóta umhyggjusamrar og huggandi nærveru þess foreldris/ástvin sem er því nákominn.  

Barnið þarf að fá vissu fyrir því að tengslin við þennan einstakling rofni ekki og um það 

verði hugsað.  Í fimmta og síðasta lagi þarf einhver fullorðinn að koma inn í líf barnsins 

sem staðgengill þess sem féll frá. 

Ekki er víst að hægt sé að mæta öllum þessum kröfum, en miklu skiptir að það sé reynt 

eftir fremsta megni.
47

 

Lítum nú aðeins nánar á viðbrögð barna við missi. 

 

                                                 
46

 Atle Dyregrove. Grief in Children. 2008, s. 24. 
47

 Atle Dyregrove. Grief in Children. 2008, s. 24. og Sigurður Pálsson. Börn og sorg. 1998, s. 14-15.  
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Kvíði og öryggisleysi 

Þegar barn missir foreldri sitt er öryggi þess ógnað.  Það getur að vísu farið eftir 

aðstæðum barnsins í fjölskyldunni og hvernig tengslum við eftirlifandi foreldri er háttað 

hvort barnið óttast  að ekki verði hugsað um það.  Það er því mjög mikilvægt að fullvissa 

barnið  strax um að þó aðstæður séu breyttar verði áfram hugsað um það og það sé öruggt.  

Ef barn missir systkin sitt er algengt að það taki að óttast um sitt eigið líf.
48

  Ef barnið hefur 

misst foreldri sitt, þá getur það tekið að óttast um líf eftirlifandi foreldrisins, þessi ótti getur 

orðið sterkari en óttinn við eigin dauða.
49

  Það er ekki til neins að segja barninu að það hafi 

enga ástæðu til að vera hrætt.  Barnið hefur fyrst í stað ekki stjórn á viðbrögðum sínum, því 

er mikilvægt að sýna því sérstaka umhyggju.  Gefa þarf barninu nægan tíma og skapa því 

aðstæður sem veita öryggi, s.s. að hafa reglu á matmáls og háttatímum.  Mikilvægt er að 

barnið fái að vera áfram á sínu eigin heimili og búi við aðstæður sem eru því kunnugar.  

Einnig þarf það að vera fullvissað um að sá sem annast það verði alltaf til staðar, og það 

hafi greiðan aðgang að faðmlagi þegar þörfin krefst þess.
50

 

Kvöldin geta reynst óttaslegnum börnum erfið.  Hjálplegt er þá að skilja ljós eftir í 

herberginu eða hafa opið fram á gang þar sem þau heyra umgang annarra eða jafnvel ljúfa 

tónlist.  Þetta getur dregið úr ótta þeirra og ímyndunum, sem geta orðið miklar, fái hugurinn 

tækifæri til að búa þær til.  Eins og áður sagði getur barn sem missir foreldri sitt, orðið 

mjög hrætt um eftirlifandi foreldrið.  Því finnst erfitt að missa það úr augsýn og neitar að 

vera hjá öðrum, jafnvel þó það séu afi og amma.  Við þessar aðstæður þarf að gefa barninu 

nægan tíma og fullvissa það um að ekkert sé að óttast.  Sé um skólabarn að ræða er æskilegt 

að kennarinn fái vitneskju um líðan barnsins svo hægt sé að gefa því sérstakan gaum á 

meðan það dvelur í skólanum.
51

 

Börn geta orðið mjög viðbrigðin eftir missi, sérstaklega ef missinn hefur borið brátt að.  

Þau eru þá stöðugt á verði og hrökkva við af minnsta tilefni.  Þetta spennuástand getur leitt 

                                                 
48

 Sigurður Pálsson. Börn og sorg. 1998, s. 27-28. 
49

 Atle Dyregrove. Grief in Children. 2008, s. 24. og Worden, William, Children and Grief. 1996, s. 147. 
50

Worden, William, Children and Grief. 1996, s. 148. og Sigurður Pálsson. Börn og sorg. 1998, s. 28. 
51

 Worden, William, Children and Grief. 1996, s. 147. Og Sigurður Pálsson. Börn og sorg. 1998, s. 27-28. 
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til líkamlegra einkenna, svo sem höfuðverkjar og vöðvaspennu.  Afleiðingarnar geta komið 

niður á námi og einbeitingu barnanna.
52

  

 

Áleitnar minningar 

Áleitnar minningar geta setið mjög fastar í huga barns.  Í hættuástandi getur minni 

barnsins orðið mjög virkt og inn í það geta brennst myndir af atburðum, hljóðum eða öðru 

sem það heyrði þegar áfallið reið yfir.  T.d. getur greypst í minni barns hljóðið sem heyrðist 

þegar það horfði upp á föður sinn fá hjartaáfall og skella í gólfið með miklum dynk.  Þetta 

„ofurminni“ af þessu hljóði getur síðar skapað barninu mikil óþægindi í hvert sinn sem 

eitthvað dettur í gólfið eða það heyrir hljóð sem minna á þetta tiltekna hljóð.  Jafnvel áður 

en börn ná taki á tungumálinu til að tjá þessa upplifun sína, geta þau borið með sér slíka 

minningu, og tjáð hana svo þegar tungumálaþroskinn er orðinn nægur. 

Börnin reyna með ýmsum aðferðum að bægja þessu minningum og hugsunum frá.  

Þreyta og óróleiki getur þess vegna verið bein afleiðing af tilraunum þeirra til að ná tökum 

á þessum óvelkomnu minningum.
53

 

 

Svefntruflanir 

Börn sem hafa orðið fyrir sárum missi eiga oft í erfiðleikum með svefn.  Í sumum 

tilfellum getur skýringin verið sú, að þegar andlát ástvinar var útskýrt fyrir barninu, var 

talað um að viðkomandi væri „sofnaður“.  Af því leiðir að það óttast að fara að sofa.  

Algengari ástæða er sú að erfiðar hugsanir sækja á barnshugann þegar það er komið í ró í 

rúmi sínu.  Hugsanir um það sem gerst hefur leita þá gjarnan á, ásamt því að það óttast 

hugsanlega frekari missi.  Draumfarir og martraðir geta valdið því að barnið hrekkur upp 

með andfælum og á erfitt með að sofna aftur.  Þau börn sem ekki fá tækifæri til að ræða 

sorg sína og missi í vöku eru líklegri en önnur til að dreyma illa og fá martraðir.  Sama 
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gildir um þau börn sem af eigin hvötum reyna sífellt að bægja hugsuninni um það sem gerst 

hefur frá sér.
54

   

Í rannsókn sem gerð var kemur fram að um 30% barna í sorg upplifa einhverja 

svefnörðugleika á fyrsta árinu eftir missi foreldris.  Erfiðleikarnir fólust í allt frá 

erfiðleikum við að sofna til þess að vakna of snemma að morgni.  Ef þessi röskun á svefn 

barnanna varir meira en nokkra mánuði eftir ástvinamissi ætti að leita hjálpar fyrir barnið.  

Það sama má segja ef um síendurteknar martraðir og óþægilega drauma er að ræða.
55

 

 

Leiði og söknuður 

Söknuður barna getur tekið til margra þátta og tekið á sig ýmsar myndir.  Hann getur 

orðið sérstaklega áleitinn þegar barnið sér gleði annarra, til dæmis þegar það sér önnur börn 

gleðjast með foreldrum sínum.  Hann getur líka tengst daglegum samskiptum, svo sem 

faðmlögum og samverustundum sem barnið og ástvinurinn hafa átt saman.
56

 

Sorgin og tárin fylgjast að.  Grátinn geta börnin líkt og fullorðnir notað til að tjá 

sársauka, söknuð og vanlíðan.  Eins og áður hefur komið fram er mikilvægt að leyfa 

börnunum að gráta eins og þau hafa þörf fyrir.  Börn gráta þó mismunandi mikið við missi.  

Sum börn geta verið óhuggandi.  Önnur, einkum þau yngri gráta minna og eru döpur stutta 

stund í einu.  Talið er að ung börn gráti fremur af sársauka og reiði en af leiða og sorg, en 

þetta er að sjálfsögðu einstaklingsbundið.  Börnin finna sorg sinni oft farveg í atferli og 

hegðun.
57

  Þau geta orðið hlédræg, innhverf og sum einangra sig.
58

  Mörg börn, jafnvel 

mjög ung börn gráta sig í svefn af söknuði lengi eftir missinn, stundum öðru hverju í mörg 

ár.  Allt bendir til að þetta sér græðandi og heilbrigt sorgarferli.
59
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Hugsanir og söknuður um hinn látna geta tekið á sig margvíslegar myndir.  Ástæða er til 

þess að gefa barninu tækifæri á að koma orðum að því sem bærist með því.  Vanda þeirra 

skyldi aldrei vanmeta.
60

 

Ein leið barnsins til að lina sársauka eftir missi er að dvelja við minningar.  Stundum 

finnst eftirlifandi foreldri þessi þörf barnsins keyra úr hófi fram þegar það biður hvað eftir 

annað um að fletta myndaalbúmum til að skoða myndir af því þegar fjölskyldan var öll 

saman.  Stundum vilja börnin fá að bera eitthvað á sér eða klæða sig í eitthvað sem hinn 

látni átti.  Þetta dregur úr sársaukanum og hjálpar þeim að endurlifa þá nánd sem ekki er 

lengur til staðar.  Ástæðulaust er að hafa áhyggjur eða koma í veg fyrir þetta, því þetta er 

leið barnsins til að varðveita góðar minningar og létta á sársaukanum.
61

 

Söknuður barns eftir látnum ástvin getur orðið svo sterkur að barninu finnst hinn látni 

vera hjá sér, það jafnvel sér hann, en grípur svo í tómt þegar það nálgast.  Þetta getur orðið 

svo raunveruleg upplifun fyrir börnunum að þörf er á að gefa sér góðan tíma til að útskýra 

fyrir þeim að um ímyndun hafi verið að ræða.  Útskýra verður fyrir þeim að þegar við 

óskum einhvers svo heitt þá getur okkur fundist það vera raunveruleiki, en er í raun bara 

ósk.  Það er líka gott að útskýra fyrir þeim að þegar við erum vön að sjá einhvern t.d. á 

hverjum degi, þá þarf heilinn okkar að venjast því að hinn látni sé ekki til staðar.
62

 

Fyrir kemur að börn taka upp á því að líkja eftir einhverju sem var einkennandi í fari 

hins látna eða gangi inn í hlutverk hans.
63

  Það er með þetta eins og að klæða sig í föt hins 

látna, þetta er leið barnsins til að viðhalda tilfinningatengslum.
64

  Það getur hins vegar 

valdið erfiðleikum ef barn fer að fara í fótspor látins systkinis og kappkostar að uppfylla 

þær væntingar sem foreldrarnir höfðu um það.  Þetta getur verið ómeðvituð leið barnsins til 

að hugga þá sem eftir lifa.  Þetta getur líka þýtt að það er að reyna að ná athygli og 

elskusemi.  Ef barn festist í slíku fari er ástæða til að vera á varðbergi.
65

 

Það sem einkennir sorgina er spennan á milli fortíðar og framtíðar.  Sorgarferlið felst í 

því að syrgjandinn vinnur sig í gegnum þessar andstæðu tilfinningar til þess að ná að lokum 
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valdi á þeim og sætta sig við þær.  Sorgarferlið getur verið mjög lýjandi.  Margir syrgjendur 

þurfa meiri svefn en venjulega, bæði börn og fullorðnir.  Þeir sem annast syrgjandi börn 

ættu því að hafa það í huga að þau fái næga hvíld.   

Algengt er að börn sem syrgja hverfi með einhverjum hætti til fyrri þroskastiga.  

Málþroska getur farið tímabundið aftur, barn sem hafði náð stjórn á hægðum og þvagláti 

getur misst þá stjórn og barn sem áður var sjálfstætt og glaðlegt getur þurft á hverjum 

skóladegi að hjúfra sig í fang kennarans.  Allt er þetta eðlilegt og ekkert til að hafa áhyggjur 

af.  Hægt er að líkja þessu atferli barnanna við tilhlaup sem þau þurfa til að geta haldið 

lífinu áfram.  Að hverfa svona aftur til þess sem tilheyrði æviskeiði þegar allt var einfalt og 

öruggt gefur því möguleika á að ná tökum á tilverunni á ný.  Oft koma þau duglegri og 

sterkari úr slíkri ferð til fortíðar.  Þótt börnin hverfi til fortíðar á vissum sviðum, þarf það 

ekki að þýða það að þau geri það á öðrum sviðum líka.
66

 

Til eru þau tilfelli þar sem barnið finnur til léttis við missi.  Það getur verið af ýmsum 

ástæðum.  Hinn látni gæti hafa átt langt og erfitt dauðastríð eða barnið gæti hafa átt brösótt 

samband við þann látna.  Þetta getur aukið á erfiðleika barnsin við að vinna úr sorginni og 

þær þverstæðukenndu tilfinningar sem henni fylgja.  Hjálpa þarf barninu við að koma 

orðum að andstæðum tilfinningum sínum.  Lausnin á þessari togstreitu er ekki að afneita 

henni eða bæla, heldur að taka opinskátt á henni.
67

 

 

Reiði og atferli sem kallar á athygli 

Reiði er öflug tilfinning og það er breytilegt hvaða afstöðu fólk tekur til hennar.  Sumum 

finnst hún óæskileg og jafnvel óleyfileg.  Þeir sem missa ástvin reiðast gjarnan.  Hjálpar - 

og vonleysi brýst oft út í reiði.  Reiði barna, eins og fullorðinna beinist að ýmsu.  T.d. að 

dauðanum, Guði, þeim sem olli slysinu, hinum látna og oft þeim sjálfum, sem þá kallar á 

sektarkennd.
68

  Hin rólegustu börn eiga það til að fara að slást og stjórnleysi þeirra verður 

alls ráðandi.  Reiði þeirra getur einnig brotist út í öskrum, spörkum, andmælum og 
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barsmíðum gegn þeim sem annast þau.
69

   Þessi viðbrögð þeirra geta verið tilraun til að ná 

athygli og jafnvel tilraun til að rífa aðstandendur sína út úr sorgardoðanum og vekja með 

þeim athygli á eigin þörfum.
70

  Vel þarf að fylgjast með barni sem sýnir mikla reiði eftir 

áfall.  Ef þessi reiði og það atferli sem henni fylgir brýst út í eignaspjöllum, þarf að leita 

aðstoðar.
71

 

Að jafnaði eiga drengir erfiðara en telpur með að tala um tilfinningar sínar.  Reiðin 

virðist hins vegar vera viðurkennt atferli hjá piltum og til hennar grípa þeir gjarnan til að tjá 

sig.
72

 

Hvernig barni tekst að vinna úr missi og sorg ræðst af viðbrögðum hinna fullorðnu, þ.e. 

hvort þeir leyfa eða hvetja barnið til að gangast við sterkum tilfinningum sínum.  Ræða þarf 

við þau um reiðina og benda þeim á það að hún er ekki óeðlileg tilfinning.  Það þarf hins 

vegar að kenna þeim aðferðir við að finna reiðinni farveg.  Íþróttaiðkun og önnur líkamleg 

áreynsla getur verið ljómandi góð útrás fyrir reiðina.  Einnig að skrifa, teikna og jafnvel að 

skammast inn á segulband þar sem hægt er að þurrka út allt sem sagt var.
73

 

Aðstandendur verða að gera sér ljóst að barninu, rétt eins og þeim sjálfum, reynist erfitt 

og sársaukafullt að koma lífi sínu aftur í eðlilegan farveg.  Leiðin til að losna við neikvæðar 

tilfinningar er að fá útrás fyrir þær.  Mikilvægt er að barninu sé leyft að tjá tilfinningar sínar 

án þess að segja því hvernig það á að finna til.  Miklu máli skiptir að barn hafi aðgang að 

einhverjum fullorðnum sem getur gefið af tíma sínum.  Þeir sem veita bestan stuðning eru 

þeir sem flokka ekki tilfinningar þeirra í góðar eða slæmar.   Heldur eru allar tilfinningar 

viðurkenndar.
74

 

Ef gert er lítið úr tilfinningum syrgjandi barns eða þær hindraðar, er því gert erfiðara 

fyrir að komast áfram í sorgarferlinu.  Tilfinningar sem eru bældar, geta sest að og grafið 

um sig, brotist út og valdið skaða síðar á ævinni.  Sá sem annast syrgjandi barn verður oft 

að þola reiði þess og jafnvel óvild.  Í slíkum aðstæðum er mikilvægt að hinn fullorðni gefist 
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ekki upp á barninu.  Besta hjálpin felst í því að skilja hvers vegna barnið lætur reiði sína í 

ljós og mæta því með umburðarlyndi og hlýju.
75

   

 

Sektarkennd og sjálfsásakanir 

Á vissu aldursskeiði, einkum þegar þau eru ung, er hugsun barna sjálfhverf.  Barn sem 

hefur misst ástvin getur fyllst sektarkennd og sjálfsásökunum eftir missinn.  Öllu slíku er 

vert að gefa gaum, því barnið getur talið sig hafa átt þátt í því, eða jafnvel átt sök á því sem 

gerðist vegna einhvers sem það gerði þeim látna eða lét ógert að gera.  Þessi sjálfhverfa 

hugsun þeirra getur því valdið því að þeim hættir til að ofmeta eigin áhrif.
 76

 

Sektarkennd og sjálfsásakanir geta einnig tengst erfiðum samskiptum við þann sem 

látinn er.  „ég hefði átt að vera betri við hana mömmu“ eða „ ég reifst við Siggu systur rétt 

áður en hún dó“.  Einnig getur sektarkenndin tengst tilteknum hugsunum eða meintri 

vanrækslu.  Stálpað barn getur t.d. hafa neitað að hjálpa til við umönnun veiks systkinis og 

orðið svo þreytt á ástandinu að það óskar með sjálfu sér, hinum sjúka dauða.  Verði sá sem 

annast syrgjandi barn var við slíkar hugsanir þarf að hvetja barnið til að vinna úr þeim.  

Aldrei má gera lítið úr þessum tilfinningum, heldur verður að hjálpa barninu að meta þær 

sjálft á raunsæan hátt.
77

 

 

Líkamleg einkenni 

Líkt og fullorðnir finna börn sem syrgja fyrir margvíslegum líkamlegum einkennum, svo 

sem höfuðverk, ógleði, magakveisu, stífa og auma vöðvar o.s.frv.  Þessi einkenni fylgja oft 

miklu tilfinningalegu álagi.  Barnið getur einnig notað þessi einkenni til að kalla á athygli 

og hjálp.  Að öllu eðlilegu hverfa þessi einkenni smám saman ef barnið nýtur umönnunar 

og athygli.  Ef þessi einkenni vara til langs tíma er rétt að leita til sérfróðra aðila.
78

  Einnig 
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ætti að leita aðstoðar ef líkamleg vandamál sem fyrir eru magnast við andlát ástvinar 

barnsins.
79

 

 

Dauðinn, sorgin og skólastofan 
Hvað er skólastarf?  Er það lestur góðra bóka? Er það tileinkun nemandans á þekkingu 

kennarans?  Skiptir samstarf við foreldra máli í skólastarfi?  Varðar skólann eitthvað um 

alhliða þroska nemenda sinna? Á skólinn að fjalla um lífið eins og það er, um líf og dauða?  

Á skólinn að fræða nemendur um tilfinningar?
80

 

Skólastarf hlýtur á einn eða annan veg að koma að þroskaverkefnum nemendanna.  Því 

miður er þroskinn oft dýru verði keyptur.  Mættum við ráða er ekki ólíklegt að við héldum 

þeim endalaust hjá okkur sem okkur þykir vænt um.  Því miður er það ekki á okkar valdi, 

en við getum hins vegar valið, hvort við leyfum sársaukafullum atburðum að leiða okkur 

inn á nýjar þroskabrautir.  Ætli heimilin í landinu hafi tíma til að kenna börnunum sínum 

þessar dýru lexíur, eða fellur verkefnið alfarið á herðar skólans?  Við þessu er auðvitað ekki 

til neitt eitt gott svar.  Það er hins vegar ljóst að sú áhersla sem lögð hefur verið á efnaleg 

gæði í samfélaginu, er að ala af sér sárafátækt í tilfinningalegum og trúartilvistarlegum 

skilningi.  Hverju geta kennarar miðlað þegar nemendur þeirra eru í sorg?  Er sorgin í 

námsskránni?  Passar sorgin inn í umræðu á foreldrafundi?
81

 

Það er því í meira mæli en áður sem skólinn verður að huga að því hvaða hlutverki 

honum ber að gegna þegar nemendur og fjölskyldur þeirra verða fyrir sárum missi.  

Skólanum ber að bregðast við áföllum sem nemendur hans eða starfsmenn verða fyrir.  Það 

er ekki nóg að skólinn bregðist við á réttan hátt þegar áföll dynja yfir, heldur þarf skólinn 

einnig að gefa nemendum sínum færi á að ræða um dauðann og sorgina á eðlilegan hátt 

áður en áfall dynur yfir.
82
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Erfiðleikar við skólagöngu barna sem syrgja 

Hugur syrgjenda er oftar en ekki bundinn við missinn og kvíðinn fyrir framtíðinni getur 

verið nagandi.  Afar eðlilegt er að börn sem áður voru glöð, jákvæð og virk sitji áhugalaus 

og láti hugann reika.  Þeim getur fundist erfitt og nánast ómögulegt að einbeita sér í 

skólanum.  Þau geta verið úti á þekju þegar þau eru ávörpuð eða spurð um eitthvað.
83

  Börn 

sem áður voru félagslynd geta tekið upp á því að fara einförum og ráfa um í aðgerðaleysi.
84

 

Það er mjög brýnt að kennari fylgist vel með unglingi í sorg.  Ekki má glepjast af 

tímabundnum hressleika eða afneitun á sorginni.  Fyrir kennarann er það ágætis ráð að 

minna sjálfan sig á að sorgin tekur tíma.  Hægt er að punkta hjá sér í dagbókina með 

reglulegu vikna millibili að nú séu liðnir ákveðið margir mánuður frá því að mamma Siggu 

dó.  Rétt er að gefa sig að henni svo lítið beri á, aðeins til að láta hana vita að þú munir eftir 

sorg hennar.
85

   

Unglingar eru miklar hópsálir.  Það „að vera öðruvísi“ á einhvern hátt er yfirleitt ekki 

leyfilegt innan hópsins.  Það getur því reynst unglingi í sorg um megn að vera „öðruvísi“ í 

hópnum.  Algengt er því að unglingar í sorg einangrist félagslega.  Gömlu vinirnir hafa ekki 

lengur sömu lífsreynslu og því síður skilning á sorginni og því hversu langan tíma hún 

varir.  Syrgjandi unglingur getur breyst í hegðan, hann er sorgmæddur og því finnst hinum í 

hópnum hann óþægilegur í samvistum.
86

 

Unglingar er sá hópur syrgjenda sem rétt er að veita mikla athygli.  Hegðun þeirra getur 

oft verið þess eðlis, að erfitt er fyrir fullorðna að nálgast þau með samúð og hlýju.  Þau geta 

auðveldlega dregist aftur úr í námi á mjög stuttum tíma.  Sumir unglingar í sorg leiðast út í 

andfélagslega hegðun og framkomu sem kallar á reiði og ögun fullorðinna.  En oft er þetta 

unglinganna leið til að koma í veg fyrir vorkunn.
87

 

Ef andlát ástvinar barnsins hefur orðið skyndilegt eða gerst á átakalegan hátt eykur það 

oft streituáhrif sem aftur leiðir svo til einbeitingarörðugleika hjá barninu.  Að vera 

einbeitingar- og áhugalaus nemandi getur truflað alla hina sem í skólastofunni eru.  
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Vandamál barna í skóla eru algengur fylgifiskur ef barn hefur misst foreldri sitt.  Það er 

einungis nú síðustu ár sem þessu hefur verið veitt sú athygli sem þetta vandamál á skilið.
88

 

Í gegnum árin hefur sorg barna í skólakerfinu, án nokkurs efa verið gefinn of lítill 

gaumur.  Margt bendir hins vegar til vitundarvakningar í þessum efnum.
89

 

 

Hlutverk skólans 

Mikilvægt er að starfsmenn og stjórnendur séu vel undir það búnir að taka á áföllum 

þeim sem upp koma í skólasamfélaginu.  Æskilegt er að skólinn komi sér upp áætlun um 

það hvernig brugðist skuli við í tilteknum aðstæðum.  Í nágrannalöndum okkar hefur verið 

lögð aukin áhersla á þetta og nú síðustu ár einnig hér á landi.  Reynslan hefur sýnt að slíkur 

undirbúningur er af hinu góða og tryggir yfirvegaðri og markvissari viðbrögð en ella.
90

 

Sú leið sem flestir skólar hafa farið er að stofna svokallað áfallaráð innan skólans.  Ráð 

þetta leggur mat á hvaða hættur steðja helstar að skólanum og reynir að finna lausn á þeim 

vanda sem þá skapast.  Áfallaráðið fer með verkstjórn þegar válegir atburðir gerast sem 

snerta nemendur og starfsmenn skólans.  Starfsmennirnir þurfa að velja úr sínum röðum 

fólk sem er reiðubúið til að axla ábyrgð framvarðarsveitar.  Viðkomandi aðilar þurfa að 

hafa nokkra starfsreynslu að baki og búa yfir lífsreynslu sem gerir þeim kleyft að vinna 

með vanda annarra.  Þegar eitthvað fer úrskeiðis í skólanum er ábyrgð skólastjórnenda 

meiri en ella, því eru skólastjóri og/eða aðstoðarskólastjóri sjálfskipaðir í áfallaráðið.
91

 

Það er skólastjóri sem kallar áfallaráð saman og velur með sér aðra þá sem eiga erindi í 

ráðið.  Það gætu verið einn eða tveir kennarar úr unglingadeild, og yngri deildum skólans.  

Einnig ættu ritari skólans, námsráðgjafi, hjúkrunarfræðingur og sálfræðingur að eiga sæti í 

áfallaráðinu.
92

 

Verkaskipting starfsmanna, að greina aðstæður, segja til um hver aflar upplýsinga um 

tiltekinn atburð og hver hefur samband við aðstandendur eru allt verk sem áfallaráðið tekur 
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ákvörðun um.
93

  Eitt af mörgum verkefnum áfallaráðs er að ákveða hver verður talsmaður 

skólans gagnvart utanaðkomandi aðilum þ.m.t. eru fjölmiðlar.  Þeir geta verið misvandir að 

virðingu sinni og sumir leggja sig sem kunnugt er sérstaklega eftir æsifréttum.  Því geta 

slys, ofbeldi eða misklíð verið feitur biti í fréttaflutningi, ekki hvað síst ef nemendur eða 

kennarar eiga í hlut.
94

  Þó skólinn vilji vernda nemendur sína með því að ræða ekki gang 

mála við fjölmiðla þá gengur það sjaldnast.  Fjölmiðlar segjast hafa upplýsingaskyldu 

gagnvart almenningi, því sæki þeir fréttina með einum eða öðrum hætti.  Sterkara væri fyrir 

skólann að ræða við fjölmiðla leiti þeir eftir því,  þá hefur hann í hendi sér hvað sagt er og 

hversu mikið er látið ósagt.  Einnig gefst skólanum tækifæri til að minna fjölmiðlafólkið á 

að sýna þeim tillitssemi sem eiga um sárt að binda.
95

  Þá er einnig mikilvægt að ráðið geri 

sér grein fyrir hugsanlegu samstarfsfólki utan skólans, svo sem presti, djákna, lækni, 

lögreglu o.s.frv.  Með þessu móti hefur skólastjórinn alltaf ákveðinn hóp sér til aðstoðar.  

Áætlanir þær sem ráðið gerir spara mikinn tíma þegar bregðast þarf fljótt við, auk þess 

stuðla þær að öruggum og fumlausum viðbrögðum við erfiðar aðstæður.
96

 

Eftir að áfallaráð hefur verið stofnað ætti skólinn að verja einum starfsdegi til að ræða 

viðbúnað skólans.  Þar ætti t.d. að kynna þær áætlanir sem gerðar hafa verið og fá umræðu 

um þær.  Það er einnig mjög mikilvægt að kennurum gefist tækifæri til að ræða um eigin 

viðhorf, viðbrögð og tilfinningar gagnvart missi, dauða og sorg.  Til þessarar umræðu er vel 

hugsanlegt að kalla til sérfróðan aðila um viðbrögð barna við missi til að leiðbeina 

kennurum.  Og síðast en ekki síst, hvort sem það á að vera á ábyrgð áfallaráðs eða ekki, þá 

ætti skólinn að sjá til þess að í bókasafni skólans sé tiltækt efni fyrir kennara sem vilja auka 

við þekkingu sína á þessu sviði.
97

   

Að skólinn sé vel undir það búinn að taka á áföllum þeim sem koma upp í skólanum eða 

hjá starfsfólki og nemendum skólans skiptir miklu máli.  Reynslan hefur sýnt að skóli sem 

hefur undirbúið skólasamfélagið andlega og skipulagt viðbrögð við t.d. dauðsfalli áður en 
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það á sér stað, er betur í stakk búinn til að leysa mál sín á farsælan hátt, fremur en sá skóli 

sem tekur á áfallinu „ jafnóðum“.
98

 

 

Andlát í fjölskyldu barns 
Stundum gerir dauðinn boð á undan sér, en stundum ekki.  Mikilvægt er fyrir kennara að 

vita ef eitthvert barnanna sem hann kennir á einhvern nákominn, t.d. foreldri eða systkin, 

sem liggur fyrir dauðanum.  Slíkur nemandi þarfnast sérstakrar athygli og tillitssemi 

kennarans.  Það er einnig gott fyrir nemandann að kennarinn viti um hagi hans.  Kennarinn 

þarf þó að ganga fram af nærgætni gagnvart nemandanum vegna þess að ekki eru öll börn 

ræðin og til í að opna sig varðandi sorgina í skólanum.  Það skiptir hins vegar barnið miklu 

að kennarinn lætur sig aðstæður þess varða og skilur líðan þess.
99

  

 

Barn sem missir annað foreldri sitt 

Að barn missi foreldri sitt er það áfall í lífi þess sem getur haft hvað mestar sálfræðilegar 

afleiðingar fyrir barnið.
100

  Það missir ekki einungis foreldri sitt heldur einnig þann aðila 

sem hefur fram að þessu veitt barninu ást og daglega umhyggju.  Dauði foreldris getur verið 

svo yfirþyrmandi erfiður fyrir barn, að það neitar í fyrstu að meðtaka endanleika dauða 

foreldri síns, heldur tekur það vitneskjuna inn skref fyrir skref.  En líkt og fullorðnir verða 

börnin að átta sig á dauðsfallinu áður en þau fara að takast á við þær tilfinningar sem eru 

fylgifiskar sorgarinnar.
101

 

Síðustu samskiptin sem barn átti við foreldri sitt áður en það dó, er mörgum börnum 

mjög mikilvæg.  Stundum er atvikum sem gerðust rétt áður en viðkomandi dó gefin 

einskonar yfirnáttúruleg merking, sem fyrirboði eða viðvörun um yfirvofandi dauðsfall.
102
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Einnig getur barnið upplifað, að það sem það sagði eða gerði rétt fyrir andlátið hafi valdið 

því að foreldri þess dó.
103

   

Þó flest börn komist klakklaust í gegnum lífið eftir að hafa misst náinn 

fjölskyldumeðlim, benda rannsóknir til þess að börn sem misst hafa foreldri sitt séu í 

aukinni hættu á að upplifa sálræn vandamál, þá sérstaklega þunglyndi sem börn, en einnig á 

fullorðinsaldri.  Það er ekki eingöngu missirinn sjálfur sem leiðir til aukinna vandamála hjá 

barninu og fjölskyldu þess, því það aukna álag sem það foreldri sem eftir lifir s.s. 

efnahagslega fær á herðarnar, bitnar oft á börnunum.
104

  

Nýlegar rannsóknir sýna fram á að u.þ.b. 20% barna sem missa annað foreldri sitt eigi 

við ýmis tilfinninga – og hegðunarvandamál að stríða s.s. þunglyndi, kvíða og reiðiköst 

einu ári eftir missi.  Enn nýrri rannsóknir sýna að um 21% barna í sömu sporum eigi enn í 

tilfinningalegum vandamálum að tveimur árum liðnum.
105

  Einnig hefur komið í ljós að 

áhættan á þunglyndi hjá börnum er meiri ef þau missa móður sína, sérstaklega meðal 

stúlkna.  Skýringin á þessu virðist vera sú, að mæðurnar, oftar en feðurnir, voru þeir aðilar 

sem sinntu börnunum meira fyrir andlát sitt.
106

  Í rannsókn sem þeir P. R. Silverman og J. 

W. Worden gerðu á börnum sem syrgðu foreldri sitt kom fram að daglegt líf þeirra 

raskaðist töluvert við missinn.  Þau börn á heimilinu sem voru undir 12 ára aldri og misstu 

móður sína, voru líklegust til að finna fyrir mestri breytingu á umönnun, sérstaklega ef þau 

voru veik.  Þá annað hvort hugsuðu þau um sig sjálf eða einhver ættingi, annar en 

eftirlifandi foreldrið sá um umönnun þeirra.
107

  

Það er því ljóst að þau börn sem upplifðu hvað mesta breytingu á lífi sínu eftir 

foreldramissi, voru þau börn sem misstu móður sína.
108
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Barn sem missir systkin sitt 

Þegar skoðuð er sorg barna kemur upp sú spurning hvort sorgarviðbrögð barna séu 

mismunandi eftir því hvort þau missa foreldri eða systkin.  Þau áhrif sem missir getur haft á 

okkur er mjög mismunandi, það gerir allan samanburð erfiðann.  Engu að síður er oft sagt 

að dauði barns, sérstaklega ef það er ungt, séu þær aðstæður sem geta kallað fram hvað 

áköfustu sorgina hjá foreldrum.
109

   

Barn sem missir annað foreldri sitt í dauðann fær hugsanlega ekki þann tilfinningalega 

stuðning sem það þyrfti frá eftirlifandi foreldri sínu vegna sorgar þess.  Hins vegar, þau 

börn sem missa systkin, eiga að öllum líkindum foreldra sem upplifa mikla sorg og hún 

varir yfirleitt lengur en þegar foreldri missir maka sinn.
110

 

Þegar barn deyr hefur það mikil tilfinningaleg áhrif á heimili þess.  Eftirlifandi systkini 

upplifir því ekki einungis að hafa misst leikfélaga og keppinaut, heldur missir það einnig 

tímabundið athygli og umönnun foreldra sinna.  Foreldrarnir, sem eru oft nánast lamaðir af 

sorg, gefa því auðveldlega eftir í þeim reglum og venjum sem áður giltu á heimilinu.  

Foreldrarnir geta einnig verið uppfullir af sektarkennd vegna þess að þeir eyða ekki nægum 

tíma með hinum börnunum, og sektarkennd fær foreldra til að gefa eftir varðandi mörk.  

Þetta getur haft mjög slæmar afleiðingar, sérstaklega fyrir börn á unglingsaldri.
111

 

Staða barns í fjölskyldu getur haft mikil áhrif á viðbrögð þess við systkinamissi.  Ef 

yngra systkinið deyr, getur komið upp sektarkennd  vegna fyrri óska eftirlifandi barns um 

að losna við litla barnið sem fékk alltaf „alla“ athyglina.  Hins vegar geta börn sem missa 

eldri systkin fundið sig knúin til að feta í fótspor þess í tilraun sinni til að þóknast foreldrum 

sínu.  Það er einnig möguleiki að með þessu hátterni, telji þau sig ná í meiri athygli frá 

foreldrum sínum.
112

 

Nú höfum við skoðað lauslega aðstæður barna sem missa foreldri og einnig þeirra sem 

missa systkin sitt.  Börn á grunnskólaaldri verja stórum hluta dagsins í skólanum.  Hvernig 

eru skólinn og kennararnir í stakk búnir til að taka á móti og sinna syrgjandi börnum?  Í 

næstu köflum verður það skoðað. 
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Kennari sem kjölfesta barnsins í skólanum 

Hlutverk kennarans í þessum aðstæðum er mjög mikilvægt og langt frá því að vera 

auðvelt.  Innan kennarastéttarinnar hafa komið fram þær skoðanir að marga kennara vanti 

sárlega þekkingu og leiðbeiningu við þessar aðstæður.
113

  

Í bók sinni Death and Loss, Compassionate Approches in the Classroom, talar 

höfundurinn Oliver Leman um að varast beri að líta á kennara sem hina „útvöldu“ til að 

vinna með börnum í sorg vegna aðstæðna sinna innan skólastofunnar og hversu greiðan 

aðgang þeir hafa að barninu.  Í mörgum tilfellum eru þeir alveg frábærir og gera syrgjandi 

börnum mikið gott.  Hann talar um að eftir sínar óformlegu rannsóknir og mikla vinnu með 

kennurum og nemendum hafi hann komist að því, að í mörgum tilfellum finnist börnunum 

kennarinn sinn ekki vera sá aðili sem ætti að aðstoða þau í sorginni.  Þeim fannst kennarinn 

of oft einbeittur í að kalla fram betri líðan.  Þeim fannst kennarinn vera búinn að ákveða 

hvernig þeim ætti að líða og hvað þau þyrftu að gera til að láta sér líða betur.  Þeim fannst 

að verið væri að þvinga fram ákveðnar tilfinningar og líðan sem var ekki í samræmi við 

þeirra eigin.  Leman talar um að þetta eigi sérstaklega við um kennara sem sjá lausnina í því 

að börn verði að syrgja á „réttan“ hátt, til að koma í veg fyrir þunglyndi og önnur vandamál 

í framtíðinni.
114

  Í grein sem séra Sigfinnur Þorleifsson, sjúkrahúsprestur skrifar í Ritröð 

Guðfræðistofnunar fjallar hann um helgisiði til huggunar.  Þar segir m.a.: „ Jafnframt er 

mörgum ljóst að sorgin er reynsla sem aldrei verður tekin frá manninum og enginn getur 

tryggt öðrum endanlega hjálp og huggun.“
115

  Af þessu má sjá að hlutverk kennarans er 

ekki auðvelt og fyrir hans eigin velferð og nemenda er nauðsynlegt að hann fái 

leiðbeiningu, styrk og stuðning frá því fólki sem hefur hvað mesta reynslu í því að aðstoða 

syrgjendur. 

Kvíði sá er syrgjandi barn ber í brjósti vegna framtíðar sinnar getur haft áhrif á minni 

þess og einbeitingu, því er mikilvægt að taka tillit til þess.
116

  Kennari verður þrátt fyrir 
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þetta að ganga fram að mikilli varfærni og gæta þess að mismuna ekki barninu.  Það verður 

að styðja það innan hópsins eins og frekast er unnt.  Börn verða oft öðru vísi en jafnaldrar 

þeirra eftir andlát náins ástvinar.
117

  Kennari þarf því að varast að sýna of mikla 

vorkunnsemi og góðvild svo að barnið einangrist ekki um of frá bekkjarfélögum.
118

 

Það er einnig mikilvægt að allur bekkurinn viti um aðstæður nemandans.  Það kemur í 

veg fyrir getgátur og hugsanlegt spurningaflóð.  Þegar allt er uppi á borðinu geta börnin 

sýnt nemandanum umhyggju og tillitssemi. 

Þegar nemandi missir einhvern sér nákominn, hvort sem aðdragandinn hefur verið 

langur eða stuttur, skiptir kennarann miklu máli að hann fái vitneskju um það sem fyrst.  

Einnig þarf að segja öðru starfsfólki skólans frá því sem gerst hefur til að það geti sýnt 

nemandanum hluttekningu.  Börnum og unglingum, eins og fullorðnu fólki, er mikilvægt að 

þeim sé sýnd hluttekning þegar þau missa ástvin.  Það er einnig mjög mikilvægt að 

nemendum sé kennt að sýna öðrum hluttekningu.  Í þessu sambandi má líka geta þess að 

hafa verður gætur á því að hluttekning nemendanna gangi ekki úr hófi fram.
119

 

Þegar dauðsfall hefur átt sér stað er algengt að blóm og samúðarkveðjur berist úr öllum 

áttum.  Þessar kveðjur skipta syrgjandann miklu máli, í þeim finnur hann vinar- og hlýhug.  

Kveðjur sem eru stílaðar til okkar einna skipta okkur miklu máli.  Þetta er gott að hafa í 

huga þegar börn og unglingar eru annars vegar.  Oftar en ekki gleymast þau og hinir 

fullorðnu fá alla athyglina.  Kveðja frá kennaranum og bekknum, blóm, kort eða eitthvað 

annað sent barni eða unglingi sem misst hefur, getur haft ómetanlega þýðingu.
120

 

Yfirleitt eru börn og unglingar frá skóla í nokkra daga þegar dauðsfall í fjölskyldunni 

hefur átt sér stað.  Þann tíma geta kennari og bekkjarsystkin nýtt til að huga að eftirfarandi 

þáttum: 

 Gerið nemendunum grein fyrir því sem gerst hefur. 

 Lesa ljóð eða sögu um að missa einhvern sem er okkur kær. 

 Kveðja útbúin til skólafélagans.  Bekkurinn getur útbúið kveðjuna sem ein heild 

eða hver og einn nemandi útbýr sína eigin kveðju. 
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 Í kveðjunni væri gott að sýna skilning á því að nemandinn sé fjarverandi vegna 

þessara aðstæðna, en að allir hlakki til að fá hann aftur í skólann. 

 Æskilegt er að kennarinn fari í heimsókn með kveðjurnar frá bekknum og 

afhendi barninu þær.  Þetta skiptir börnin afar miklu máli, því þetta er oft það 

fyrsta sem börnin draga fram og sýna þegar gesti ber að garði. 

 

Ef syrgjandi nemandinn er í efstu bekkjum grunnskólans er eðlilegt að 

umsjónarkennarinn hafi frumkvæði að því sem gert verður í samráði við aðra kennara 

skólans.
121

 

Best er að nemandi sé ekki lengur en nauðsyn krefur frá skólanum.
122

  Mörg börn kvíða 

fyrsta skóladeginum eftir missi.  Það er því mjög mikilvægt að kennarinn ræði við barnið til  

að leita eftir hvernig því líður, hvort og hverju það kvíðir.  Ekki er það algilt að börn kvíði 

því að koma í skólann eftir missi, sum vilja bara koma og láta eins og ekkert hafi í skorist.  

Enn önnur börn kjósa jafnvel að segja sjálf frá reynslu sinni og er það vel.  Það sem er mest 

um vert þegar barn hefur skólagönguna að nýju eftir erfiða reynslu er að kennarinn leggi sig 

fram um að auðvelda barninu endurkomuna og fá bekkjarsystkin til að sýna tillitssemi.
123

 

Bekkjarfélagar syrgjandi barns geta líka verið óörugg og kvíðin fyrir endurkomu þess í 

skólann.  Áhyggjurnar snúast þá aðallega um það hvað á að segja eða gera.  Kennarinn 

verður því að vera í stakk búinn til að styðja bæði bekkjarfélagana og þá vini sem 

nemandinn kann að hafa átt fyrir utan bekkinn.
124

 

Eins og áður hefur komið fram, þá tekur sorgin tíma, einnig hjá börnum og unglingum.  Í 

umhverfinu er sorgaratburður fljótur að gleymast þó hann sé syrgjandanum í fersku minni.  

Hafið þetta í minni varðandi nemanda sem hefur misst ástvin, sýnið honum umhyggju og 

spyrjið um líðan hans og fjölskyldunnar, ekki bara fyrstu dagana, heldur næstu mánuðina.  

Hafið þetta sérstaklega í huga ef hegðun nemandans er óeðlileg.  Mörg dæmi eru til um það 
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að námserfiðleikar barna og unglinga stafi af sorg sem þau hafa orðið fyrir mörgum 

mánuðum áður, jafnvel meira en ári.
125

 

Í lítilli rannsókn sem gerð var í Noregi á meðal þrjátíu og tveggja unglinga sem höfðu 

misst vin í sjálfsvígi, kom í ljós að meira en helmingur þeirra upplifðu mikla streitu eftir 

áfallið.  Um 43% sagðist nánast alltaf eiga í erfiðleikum með minni og því að einbeita sér, 

og hin 57% sögðust eiga í vandræðum með hvort tveggja að einhverju leyti.
126

  Skýringar 

þess hvers vegna áfallið hefur svo mikil áhrif á athygli og minni eru ekki komnar í ljós, en 

ljóst er að skólakerfið þarf að koma á einhvern hátt til móts við þá nemendur sem verða 

fyrir áfalli eða missi.
127

 

 

Þegar nemandi deyr 
Andlát skólafélaga er oft fyrsta reynsla grunnskólanemandans af eigin sorg og því er 

nauðsynlegt að huga vel að þeim farvegi sem hún þarf að fara í til að sorgarferlið verði með 

sem eðlilegustum hætti.  Jafnframt verður þessi aldurshópur oft meðvitaður um eigin 

dauðleika á þessum árum.  Það, að jafnaldri deyr, hefur áhrif á okkur öll.  Fyrstu reynslunni 

er því mikilvægt að skólinn og aðstandendur gefi gaum.
128

 

Lang algengast er að nemendur deyi af slysförum utan skólatíma.  Fái kennari eða 

skólastjóri vitneskju um lát nemanda eftir skólatíma ber honum að kalla samstundis til 

fundar með skólastjórnendum, umsjónarkennara og hugsanlega öðrum kennurum sem 

málið varðar.  Best væri ef allt starfsfólk skólans fengi vitneskju um það sem gerst hefur 

áður en nýr skóladagur hefst.  Fyrsti skóladagurinn eftir slíkan atburð verður öðruvísi en 

aðrir dagar í skólanum.  Mjög brýnt er að undirbúa hann vel og vandlega og sé áfallaráð 

starfandi í skólanum er það virkjað á þessum tímapunkti.  Hafi áfallaráðið undirbúið 

viðbrögð við aðstæðum sem þessum flýtir það mjög fyrir og gerir öll viðbrögð markvissari.  

Á þessum fyrsta fundi vegna andlátsins þarf að ákveða eftirfarandi þætti: 

 Hvernig verður næsta skóladegi háttað. 
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 Á hvern hátt ætlar skólinn að minnast þess sem gerst hefur? 

 Hvernig á að sinna bekkjarsystkinum hins látna og þeim vinum sem hann kann 

að hafa átt í öðrum bekkjum? 

 Hvaða upplýsingar liggja fyrir um það sem gerst hefur og hvar er hægt að fá 

frekari upplýsingar? 

 Á hvern hátt á að bregðast við fjölmiðlum ef slysið hefur vakið áhuga 

fjölmiðlamanna? 

 Eru einhverjir utan skólans sem vert væri að hafa samband við, t.d. prestur, 

djákni? 

 Hvað á að gera varðandi fjölskyldu hins látna? 

 Hvernig miðlum við upplýsingum inn á heimilin í skólahverfinu? 

 

Óráðlegt er að ætla að halda uppi eðlilegri kennslu næsta dag, hvort sem fréttin hefur 

borist til allra nemenda eða ekki.  Þegar nemandi deyr þá varðar það skólann allan, ekki 

aðeins bekkjarfélagana.
129

  Til að skapa festu hjá börnunum er þó rétt að kenna að einhverju 

leyti eftir stundaskrá eins og vanalega, en einungis skal unnið að léttum verkefnum sem 

gefa börnunum jafnframt tækifæri til að tjá tilfinningar sínar.
130

   

Það hvernig við minnumst þess sem látinn er, gefur til kynna hvers við virðum mannslíf.  

Ef fánastöng er við skólann ætti að draga fána í hálfa stöng áður en nemendur koma til 

skóla.
131

 

 

Fyrsti skóladagurinn eftir andlát 

Kallið nemendur saman á sal.  Hver kennari fylgir sínum bekk.  Ef aðstæður bjóða upp á 

að viðeigandi tónlist sé leikin, þegar nemendur bæði koma sér fyrir í salnum og yfirgefa 

hann, skal það gert. 
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Æskilegt er að skólastjóri tilkynni nemendum dauðsfallið og minnist hins látna í 

nokkrum orðum.  Æskilegt er einnig að prestur/djákni taki þátt í minningarstundinni.
132

   

Þegar eitthvað sorglegt og sársaukafullt gerist í lífi barns, er vanalega best fyrir barnið að 

reyna að gera sér eins nákvæma grein og hægt er fyrir því sem gerst hefur.
133

  Nemendum á 

því að gefa nákvæmar upplýsingar, þeim skal sagt hvar, hvenær, og hvernig atburðurinn 

gerðist.
134

  Ófullnægjandi upplýsingar geta gert það að verkum að getgátur og sögusagnir 

fara á kreik.  Reynslan sýnir að þörf er á að endurtaka upplýsingarnar þar sem reikna má 

með að margir nemendur séu í uppnámi, ásamt því að gefa þarf þeim tíma til að átta sig á 

því sem gerst hefur.
135

 

Af virðingu fyrir hinum látna skal koma fyrir borði á hentugum stað í skólanum með 

mynd af honum ásamt nafni.  Þar ætti einnig gjarnan að vera blóm og logandi kerti. 

Rétt er að benda á það að ef frétt um dauðsfall berst rétt áður en skóli hefst og enginn 

tími hefur gefist til undirbúnings, er rétt að tilkynna andlátið fyrst í bekk viðkomandi.
136

  

Það hefur reynst vel að kennarinn eða annar sem þekkir hópinn best, sé sá sem tilkynnir 

þeim andlátið, og verði með börnunum í hlutverki sálusorgara.
137

  Einnig er rétt ef þessar 

aðstæður koma upp að hafa uppi á vinum hins látna sem hann kann að eiga utan bekkjar. 

Ef um stóran skóla er að ræða, eru líklega margir sem ekki þekkja hinn látna.  Við slíkar 

aðstæður er hlutverk skólans á fyrsta degi tvíþætt.  Í fyrsta lagi þarf að vinna vel og af 

tillitssemi með sorg þeirra sem þekktu nemandann best.  Í öðru lagi þarf því að fyrirbyggja 

að nemendur sem engin tengsl höfðu við hinn látna finni sig knúna til að syrgja.  Börn og 

unglingar verða auðveldlega snortin af andláti jafnaldra, því er sjálfsagt að allir taki þátt í 

samverustund á sal.  En aðeins þeir sem nánastir voru hinum látna hafa forsendur til að 

syrgja og hafa raunverulega þörf fyrir það.  Þeim nemendum, sem yfirleitt eru 

bekkjarsystkin og nánustu vinir, verður að sinna.
138
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Eftir samverustund á sal fer hver bekkur í sína stofu.  Þar ætti kennarinn að gefa svigrúm 

til samræðna um það sem gerðist.  Það er æskilegt að nánustu vinum hins látna, sem ekki 

voru með honum í bekk, sé gefinn kostur á að sitja með bekkjarsystkinum þennan dag.
139

  

Sinna þarf þessum hópi, bekkjarsystkinum, og nánustu vinum alveg sérstaklega vel þennan 

fyrsta dag.  Auk bekkjarkennara getur líka verði gott að hafa prest/djákna, skólasálfræðing 

eða aðra til aðstoðar.
140

  Þá væri gott að koma fyrir á borði hins látna kerti og blómum.
141

 

Í þessum miklu álags aðstæðum þar sem allt kapp er lagt á að sinna nemendum, má ekki 

gleymast, að gefa þarf umsjónarkennara hins látna tækifæri til að fá útrás fyrir eigin sorg.  

Hann ætti einnig að hafa greiðan aðgang að presti/djákna, skólasálfræðingi eða öðrum sem 

kallaðir hafa verið til aðstoðar.
142

 

Það sem kennari þarf að huga sérsaklega að þegar bekkurinn ræðir saman er að gera 

börnunum grein fyrir því hvað gerist þegar við upplifum sorg.  Lýsa þarf fyrir þeim bæði 

líkamlegum og tilfinningalegum viðbrögðum sem þau gætu fundið fyrir.  Ekki bregðast 

allir við með sama hætti og tengslin við hinn látna eru mismunandi.  Mikilvægt er því að 

kennarinn hvetji nemendur sína til að sýna viðbrögðum hvers annars virðingu og tillitssemi.  

Kennarinn ætti einnig að útskýra fyrir þeim hvernig deginum verður háttað og hvort þeim 

verði gefinn kostur á að vera viðstödd útförina. 

Kennarinn þarf að leggja áherslu á það við nemendur sína, hversu mikilvægt það er, að 

geta rætt um líðan sína við þessar aðstæður.  Hann ætti að hvetja þá til að tjá sig fremur en 

að loka tilfinningar sínar inni.  Það verður að gefa öllum tækifæri til að tjá sig um atburðinn 

ásamt því að gefa þeim tóm til að spyrja.  Eftirfarandi spurningar eru hjálplegar til að koma 

umræðum af stað.
143

 

 Hvar varstu þegar þú fréttir að NN hefði dáið? 

 Hvernig fréttir þú það? 

 Hvernig hefur þér liðið síðan? 
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Sú umræða sem skapast getur er afskaplega mikilvæg.  Skilaboðin sem nemendur fá eru 

skýr: Það skiptir máli að ræða um dauða, missi og sorg.  Í umræðunni opnast augu 

barnanna fyrir því að við finnum til með ólíkum hætti, sem eykur samkennd, tillitssemi og 

virðingu fyrir tilfinningum annarra.  Kennarinn ætti einnig að svara þessum spurningum í 

áheyrn nemenda sinna.
144

   

Í skólanum er kennarinn fyrirmynd nemenda sinna, hann ætti því ekki að vera feiminn 

við að sýna tilfinningar sínar fyrir framan nemendur sína.  Í grein sem Ólöf Helga Þór, 

kennari og námsráðgjafi skrifaði í tímaritið Ný dögun, segir:  

 

Kennari getur orðið tilfinningaleg fyrirmynd bekkjarins.  Það besta er, 

að hann reyni að vera opinn og heiðarlegur um tilfinningar sínar.  Að 

hann geti skapað umhverfi öryggis og hlýju, þar sem börnin geta tjáð 

sig eðlilega.  Kennari getur notað mismunandi aðferðir við að hvetja 

börnin og er það háð aldri barnanna og hversu vel kennarinn þekkir 

hópinn.  Það hefur gefið góða raun að kennari noti viðtalstíma sinn til 

að tala við barn í sorg, því þar gefst lengri tími, næði og öruggt 

umhverfi.
145

 

 

Í þessu ljósi er nauðsynlegt að minna nemendur á, að það sem sagt er innan 

skólastofunnar við þessar aðstæður eigi ekki að fara lengra.
146

 

 

Hvað æskilegt er að gera næstu daga 

Sú umræða sem fram fór fyrsta daginn verður að fá að halda áfram næstu daga.  Gott 

getur verið að leyfa nemendum að tjá sig um það sem gerst hefur með því að t.d. teikna, 

skrifa sögur eða búa til ljóð.
147

  Einnig er gott að kennarinn lesi upp ljóð eða annað sem er 

honum hugleikið við þessar aðstæður og hvetji nemendur sína til að gera slíkt hið sama.  
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Hafi kennari ekki áður rætt við börnin um dauða, missi og sorg gefst tækifæri til þess 

núna.
148

  Þegar fjallað er um dauðann við börn, sérstaklega hin yngri, er mikilvægt að það 

komi fram að hinn látni komi ekki aftur til okkar.  Einnig þurfa þau að átta sig á því að 

líkami viðkomandi sé dáinn, þ.e. hann andar ekki, heyrir ekki, sér ekki o.s.frv. og því finni 

hann ekki til.  Þessi umfjöllun getur vissulega valdið óhug hjá börnunum en við verðum að 

fá þau til að skilja að viðkomandi sé látinn og komi aldrei aftur.  Það er mikill vandi að taka 

á þessu viðkvæma efni og því mikilvægt fyrir kennara að vita hvað hann ætlar að segja og 

bregðast við þegar spurningar koma frá nemendum.
149

 

Það er nokkuð ljóst að þegar bekkjarfélagi barns deyr, þá snertir það einnig heimili 

barnanna.  Það er því æskilegt að boða til foreldrafundar eins fljótt og hægt er.
150

  Það bréf 

sem sent væri heim til foreldra gæti verið á þessa leið: 

 

Til foreldra barna í ............bekk í ............skóla. 

Sá sorglegi atburður gerist þann (dags) að einn nemenda okkar 

(nafn) lést/fórst af slysförum.  Okkur finnst mikilvægt að aðstandendur 

nemenda okkar fái vitnesku um atburðinn og hvernig við hér í 

skólanum höfum brugðist við. 

Í dag var haldin minningarstund þar sem rætt var við börnin um 

atburðinn.  Auk starfsmanna skólans tóku þátt í umræðunum (nefnið 

nafn prests/djákna, sálfræðings o.s.frv.).  Einnig ræddu kennarar hvers 

bekkjar við nemendur sína um sorg og missi.  

Þessi sorglegi atburður mun setja svip sinn á skólastarfið næstu 

daga.  Við höfum því ákveðið að boða foreldra í ........bekk til fundar 

(dags., staður, tími).  Aðrir foreldrar barna sem atburðurinn hefur haft 

mikil áhrif á eru einnig velkomnir til fundarins.
151
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 Á þessum fundi fá foreldrarnir nánari upplýsingar um það sem gerst hefur.  Þetta gefur 

foreldrunum einnig tækifæri á að ræða um líðan barna sinna við kennarann, ásamt því að 

ræða um það hvernig skólastarfinu muni verða háttað næstu daga.  Þarna gefst skólanum 

líka tækifæri til að benda foreldrum á að þeim sé velkomið að leita til skólans eftir aðstoð 

fyrir sig og börn sín.
152

   Á foreldrafundinum er einnig rétt að ræða um hvort börnin eigi að 

fara að útförinni eða ekki.  Mikilvægt er að virða vilja foreldranna í þessu sambandi, en að 

öllu jöfnu er æskilegt að nemendur fái að fylgja skólasystkini sínu til grafar.  Fundurinn 

gefur foreldrum líka tækifæri til að ræða með hvaða hætti þeir geta vottað foreldrum hins 

látna samúð sína.
153

 

 

Upplýsingagjöf vegna andlátsins 

Algengt er við svipleg dauðsföll, einkum slysfarir, að sögusagnir fari af stað um það sem 

gerst hefur.  Þegar kennarar og skólastjórnendur gefa nemendum og foreldrum upplýsingar 

þarf að gæta þess að upplýsingarnar séu frá fyrstu hendi.  Ganga þarf úr skugga um það 

hvort aðstandendur eða lögregla óski þess að tiltekinni vitneskju sé haldið leyndri, a.m.k. 

tímabundið.  Kennari/skólastjóri ætti ekki að fara undan í flæmingi ef spurt er um eitthvað 

sem hann annað hvort veit ekki, eða hefur ekki leyfi til að segja.  Skýra þarf málin og gott 

er jafnframt að hafa í minni að allt sem sagt er á að vera satt, en stundum er ekki hægt að 

segja allan sannleikann.  Hafa ber í huga að þær upplýsingar sem gefnar eru séu ljósar og 

komist rétt til skila.  Einnig er rétt að kveða niður rangan orðróm sem kann að vera kominn 

á kreik.
154

 

 

Mikilvægi útfarar og útfararsiða í sorgarvinnunni 

Að nemendur fái að fylgja bekkjarsystkini sínu til grafar er mikil hjálp í sorgarvinnu 

þeirra.  Það eykur þroska þeirra og víðsýni.  Auk þess finnst aðstandendum í flestum 

tilfellum gott að fá nemendurna, þau finna samkennd og stuðning með nærveru þeirra.  
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Ekki finnst þó öllum jafn sjálfsagt að nemendur séu við útför bekkjarsystkins, það er því 

sameiginleg ákvörðun barns og foreldris hvað gert verður.
155

 

Útfararsiðir geta verið mikilvægur þáttur í því að kveðja og takast á við sorgina.
156

  Hinir 

fullorðnu hafa sundum of mikla tilhneigingu til að hlífa börnum við sorginni.  Ekki er alltaf 

rétt að gera það, því það getur jafnvel verið erfiðara fyrir börnin að vera fjarverandi heldur 

en að fara í útförina.  Það er okkur öllum mikilvægt og hverjum manni hollt að tjá það sem 

innra fyrir býr.  Jarðarförin veitir okkur þetta tækifæri, þar getum við sýnt tilfinningar 

okkar.
157

  Um helgi og útfararsiði stendur skrifað:  

 

Helgiathafnir eru mikilvægur vettvangur fyrir sálgæslu.  Helgistund 

við dánarbeð, kistulagningu og útför er dýrmætt verkfæri sem hægt er 

að nota markvisst til huggunar og til úrvinnslu sorgarinnar.  Í þessum 

athöfnum gefst tækifæri til að beina sorgargöngunni í ákveðna átt þar 

sem vonin er í stafni og trúin veitir styrk til fararinnar.   Nálægðin við 

látinn ástvin er áþreifanleg og þar með staðreynd dauðans.  Þar er 

óhætt að láta laust það sem innra fyrir býr m.a. í tárum.
158

 

 

Æskilegt er að skólinn taki þátt í að skipuleggja þátttöku þeirra nemenda sem þess óska í 

útförinni, en það verður að gerast í samráði við aðstandendur hins látna.  Komi skólinn að 

þessari skipulagningu er æskilegt að börnin og kennarar fari saman til athafnarinnar.  Ef um 

börn úr yngri bekkjum grunnskólans er að ræða er æskilegt að þau séu í fylgd annars hvors 

foreldris.  Einnig þarf að vera búið að undirbúa börnin vel fyrirfram.  Útskýra þarf fyrir 

þeim hvernig útför fer fram og best væri ef presturinn sem annast útförina gæti komið að 

þessum undirbúningi ásamt kennara.
159

  Einnig er möguleiki að hafa annan hátt á en þann 

hefðbundna.  Athuga má hvort prestur sé tilbúinn að bjóða nemendunum sérstaka 
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kveðjuathöfn, t.d. við gröfina.  Þetta gæti hentað ef um yngri nemendur skólans er að 

ræða.
160

 

Börn hafa ríka þörf til að sýna samúð sína í verki.  Það auðveldar þeim oft lífið í þessum 

erfiðu aðstæðum og þeim fer að líða betur ef þau fá viðeigandi verkefni þar sem þau upplifa 

að þau séu að gera eitthvað fyrir þá sem eiga erfitt.
161

   Kennarinn ætti því að auðvelda 

nemendunum að útbúa eitthvað fyrir aðstandendur.  Dæmi er um að nemendur hafa útbúið 

heilu heftin þar sem kveðjur, teikningar, ljósmyndir, ljóð og fleira hefur verið bundið inn og 

fært foreldrunum.  Miklu máli skiptir að allir fái að leggja sitt af mörkum, þannig að allir 

geti sýnt samúð sína í verki.
162

 

 

Hvernig skal samskiptumi við ættingja háttað 

Kennari barns er sá fyrir utan fjölskylduna sem hefur haft hvað nánust kynni af barninu.  

Á hann að vitja foreldra nemandans sem lést?  Margir óttast að gera aðstandendum ónæði 

með því að koma í heimsókn.  Kennari barnsins er ekki bara einhver einn af mörgum, 

heldur hefur barnið dvalið langdvölum í hans umsjón og það skiptir aðstandendur miklu 

máli að kennarinn vitji þeirra.  Hann á því hiklaust að fara á fund þeirra við fyrsta 

tækifæri.
163

 

Þeir sem vitja syrgjenda hafa oft miklar áhyggjur af því hvað segja og gera skuli.  Einnig 

hafa margir áhyggjur af því að missa stjórn á tilfinningum sínum.  Þessi ótti er alveg 

ástæðulaus.  Það eru ekki fyrst og fremst orð sem syrgjendur þarfnast, heldur návist, hlýlegt 

faðmlag og jafnvel tár eru oft meira metin en orð, þó þau séu vel valin.
164

 

Sumir nemendur vilja einnig heimsækja foreldrana í fylgd með kennaranum sínum.  

Fyrir þau vekur heimsókn bekkjarfélaganna og vina margvíslegar tilfinningar.  Þeim finnst 

gott að fá heimsókn og finna stuðninginn sem vinir og bekkjarfélagar sína þeim í sorg sinni, 

en á sama tíma eru þau á sársaukafullan hátt minnt á látna barnið sitt.  Eftir dauða barnsins 
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upplifa þau ekki eingöngu missi barnsins, heldur sakna þau einnig þess lífs og fjörs sem 

fylgdi barninu á heimilinu.  Einmanaleikinn og þögnin getur verið erfið og uppáþrengjandi, 

og að fá líflegan hóp skólabarna á heimilið ýtir enn frekar undir þá tilfinningu.
165

   

Oftast finnst bæði nemendum og foreldrum látna barnsins gott að vera áfram í 

samskiptum er fram líða stundir.  Foreldrunum finnst yfirleitt gott að fá vini barnsins í 

heimsókn, því þessi heimsókn heldur þeim að vissi marki ennþá í tengslum við barnið sem 

þau misstu.
166

   

Í fyrstu heimsókn kennarans til foreldranna ætti hann að ræða við þau um vilja þeirra til 

þessara heimsókna og hvernig þeim ætti að vera háttað.  Þeirra vilji á að vera í forgrunni.
167

  

Í þessari heimsókn er líka æskilegt að kennarinn ræði við foreldrana hvað varðar þátttöku 

nemendanna í útförinni o.fl.  Kennarar ættu að hafa það hugfast að þessi heimsókn getur 

skipt foreldra barnsins mjög miklu máli, vegna þess að þarna gefst þeim tækifæri til að 

ræða um barnið, sýna myndir af því og skoða verkefnabækur þess með kennaranum.  Það er 

því ótvíræð skylda kennara að vitja aðstandenda sem fyrst eftir andlátið.
168

 

 

Framhaldið og næstu skref 

Nauðsynlegt er fyrir skólann að hafa aukið svigrúm í skólastarfinu vegna þess sem gerst 

hefur.  Í tengslum við skyndilegt andlát t.d. nemanda hafa rannsóknir sýnt að margir 

nemendur hafa átt erfitt í langan tíma eftir áfallið.
169

  Tíminn líður og þó jarðarförin sé 

afstaðin og skólastarfið komið í eðlilegt horf er atburðurinn ekki gleymdur.  Rétt er að láta 

sæti hins látna vera óskipað til loka skólaársins.
170

  Fyrstu vikuna fram að jarðarför er 

einnig hægt, ef vilji er fyrir hendi að láta mynd af nemandanum standa á borðinu ásamt 

blómum og kerti.
171
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Því miður hafa margir skólar aðeins eftirfylgd með nemendum sínum þar til jarðarför 

hefur farið fram.  Þó ekki allir nemendur þurfi að fá tækifæri til að tjá sig um andlátið er frá 

líður, er líklegt að þau börn sem þetta hafði sérstaklega mikil áhrif á, eins og t.d. vinir og 

þeir sem hugsanlega urðu vitni að andlátinu ef um slys var að ræða, þurfi meiri aðstoð og 

eftirfylgd.  Til að tryggja að börn sem eru í erfiðleikum fái viðeigandi hjálp eftir atburði 

sem hefur haft mikil áhrif á þau, er rétt að gera athugun að mánuði liðnum á líðan þeirra.  

Til þess er hægt að fara á heimasíðuna www.childrenandwar.org.  Þar eru leiðbeiningar og 

mælitæki til að meta þörf barnanna fyrir aðstoð.
172

  

Margvíslegar tilfinningar geta skotið upp kollinum hjá nemendum.  Kennarinn þarf því 

að vera vakandi fyrir því og taka þessum tilfinningum af skilningi.  Einnig er mikilvægt að 

kennarinn minnist hins látna t.d. á afmælisdegi og við skólaslit.  Þetta kennir nemendum að 

það er eðlilegt og sjálfsagt að varðveita og virða minningu þeirra sem látnir eru.
173

 

Í þessu samhengi er möguleiki á að fara með börnin í kirkjugarðinn nokkru eftir 

jarðarförina og leggja blóm á leiðið.  Þegar ár er liðið frá slysinu gætu þau svo farið öðru 

sinni að leiðinu.  Ekki er þó ráðlegt að leggja upp í þá ferð með börnin nema að hafa fengið 

leyfi hjá foreldrum barnsins áður.
174

   

Fullorðnum hættir til að gera lítið úr vanlíðan barna sem hafa orðið fyrir áföllum.  Okkur 

hættir til að vanmeta hversu mikið þau vita og skilja.  Við viljum hlífa þeim og í góðum 

ásetningi setjum við gjarnan upp þagnarmúr kringum missi og dauða.  Við forðumst jafnvel 

að ræða harminn og tregann og höldum þeim jafnvel frá helgiathöfnum sem fullorðnir 

styðjast við í sorg sinni.  Börnin eru þannig oft skilin ein eftir með harm sinn.  Þennan 

þagnarmúr þarf að rjúfa.
175

 

Áföll þau sem börn verða fyrir hafa áhrif á líf þeirra allt, einnig í skólanum.  Sorgmædd 

börn eiga í erfiðleikum með að festa hugann við verkið og námið sækist seint.  Skólinn 

hefur mikið að gefa þessum börnum ef rétt er að málum staðið.  Háttbundin hrynjandi 

skólastarfsins ætti að sefa óttann og kvíðann sem óneitanlega fylgir áföllum.  Kennarar hafa 

í flestum tilfellum þekkingu og reynslu af börnum og eru vel hæfir til að annast hnuggin og 
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hrædd börn.  Ávinningur skólans er ekki minni en nemenda.  Traust nemenda til skólans 

eykst við að finna að starfsmenn eru tilbúnir til að gera það sem þeir geta til að létta undir 

með nemendum sínum.  Það er góður skóli sem ásetur sér að stuðla að alhliða þroska 

nemenda sinna og kemur til móts við þá ef þeir eiga um sárt að binda.
176

 

 

Lokaorð 
Það er ljóst að börn syrgja og lenda í áföllum rétt eins og fullorðnir.  Skólinn er 

vinnustaður barnanna okkar og þar verja þau löngum vinnudegi.  Því er eðlilegt að 

vandamál þeirra, rétt eins og fullorðinna, fylgi þeim að heiman í vinnuna.  Börn eru misjöfn 

eins og þau eru mörg og mis hæf til að taka á vandamálum sínum.  Börn sem syrgja standa 

frammi fyrir löngu sorgarferli með miklu tilfinningalegu umróti.  Fæstir fara í gegnum 

sorgarferlið einir og óstuddir án mannlegra samskipta.  Þar sem barn í sorg ver mestum 

hluta dagsins í skólanum, gegnir hann mikilvægu hlutverki sem samfélags- og 

uppeldisstofnun í lífi þess.  Það er því mjög mikilvægt hvernig hann tekur á vandamálum 

barns í sorg. 

 

Þegar sorg og sorgarvinna barna er annars vegar hafa kennarar sjálfir sagt að þá skorti 

sárlega þekkingu og leiðbeiningu við þær erfiðu aðstæður þegar nemandi þeirra hefur orðið 

fyrir sárum ástvinamissi.  Þeir upplifa sig hjálparvana.  Sú tilfinning getur leitt til þess að 

sorg barnsins, „vandamálinu“ er ýtt til hliðar og ekki tekist á við hana vegna þess hversu 

erfitt og óþægilegt það er.  Sumum kennurum er sannarlega vorkunn.  Þeim er ætlað að 

styðja börn í sorg án þess að hafa fengi til þess nokkra þjálfun.   

Kennarar eru sérfræðingar í að koma þekkingu til barna.  Með þjálfun og uppfræðslu á 

sorgarferlinu geta þeir orðið mikilvægur hlekkur í eðlilegri sorgarframvindu hjá börnum.  

Þeir ættu að ræða dauðann og lífið á opinskáan hátt við nemendur sína og kenna þeim að 

virða tilfinningar sínar og annarra.  Kennarinn ætti sjálfur að láta tilfinningar sínar í ljós og 

hvetja nemendur sína til að gera slíkt hið sama.  Því það er eðlilegt að láta tilfinnigar sínar í 
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ljós.  Kennarinn getur verið fyrirmynd nemenda sinna og sýnt syrgjandi barni umhyggju og 

nærgætni.  Börnin læra af því sem fyrir þeim er haft.  Kærleiksrík nærvera, öxl til að gráta á 

eða hlýtt handtak getur dimmu í dagsljós breytt fyrir þann sem syrgir.  Það skiptir ekki 

höfuðmáli hvað sagt er, heldur það að vera til staðar og hlusta.  Þetta er ástæðan fyrir því að 

Guð skapaði okkur með tvö eyru en einn munn! 

Ef grunnskóli á að geta skilað af sér þroskuðum og vel upplýstum ungmennum, þarf 

hann að kenna börnum um lífið og tilveruna alla, þar með talinn dauðann og sorgina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

Heimildaskrá 
Ames, Louise Bates. 1985: Prologue, Explaining Death to Children. Explaining Death to 

Children. Í: Earl A. Grollman. Boston. Beacon Press. 

 

Atle Dyregrov. 2004: Educational consequnces of loss and trauma. Education and Child 

Psycology, Vol. 21 (3) 

 

Atle Dyregrov. 2007: Grief in Children. London. Jessica Kingsley Publishers. 

 

Atle Dyregrov og Magne Raundalen. 1994: Sorg og omsorg i skolen. Bergen. Magnat 

forlag. 

 

Bragi Skúlason. 1994: Sorg barna. Reykjavík. Kjalarnessprófastdæmi héraðsnefnd. 

 

Bragi Skúlason. 1997: Von, Bók um viðbrögð við missi. Reykjavík. Hörpuútgáfan. 

 

Bragi Skúlason. 2001:  Sorg, - í ljósi lífs og dauða. Höfundur. Reykjavík. 

 

Fleming, J. Stephen. 2007: Trauma, Grief, and Surviving Childhood Sexual Abuse. 

Meaning Reconstruction & the Experience of Loss. Robert Neimeyer (ritstjóri). 

Washington, DC. American Psychological Association. 

 

Gunnar Finnbogason. 1998: Áföll í nemendahópum. Sorgin hefur mörg andlit. Handbók um 

áföll í skólum.  

 

Hagman, Georg., 2007: Beyond decathexis: Toward a new Psychoanalytic Understanding 

and Tretment of Mourning. Meaning Reconstruction & the Experience of Loss. Í: Robert 

Neimeyer (ritstjóri). Washington, DC. American Psychological Association. 

 



 48 

Helen Rosen. 1986: Unspoken Grief, Coping with Childhood Sibling Loss. New Jersey. 

Lexington Books. 

 

Helga Hannesdóttir. 1992: Sorg barna. Uppeldi. 4. tbl. 5. árg. 

 

Jóna Dóra Karlsdóttir. 1997: Hvenær veldur fréttaflutningur sársauka? Ný dögun. 1. tbl. 

 

Karl Sigurbjörnsson, 1995: Til þín sem átt um sárt að binda. Reykjavík. Skálholtsútgáfan. 

 

Kübler-Ross, Elisabet, 1989: Er dauðinn kveður dyra. Reykjavík. Skálholtsútgáfan. 

 

Leman, Oliver. 1995: Death and Loss, Compassionate Approaches in the Classroom. 

London. Cassell.  

 

Margrét Ólafsdóttir. 1995. Áföll í skóla. Glæður. 2/5. 

 

Ólöf Helga Þór. 1992: Sorgin í skólanum. Ný Dögun. 1. tbl. 2. árg.  

 

Ólöf Helga Þór. 1994: Sorgin í skólanum. Ný menntamál. 12. árg.  

 

Shutter, R. Stephen og Zisook, Sidney. 1994: The course of normal grief. Handbook of 

Bereavement. Í: Strobe, S. Margret og Strobe, Wolfgang og Hansson, O. Robert. 

Camebridge. Camebridge University Press. 

 

Sigfinnur Þorleifsson, 2001: Í nærveru, Nokkrir sálgæsluþættir. Reykjavík. 

Skálholtsútgáfan.  

 

Sigfinnur Þorleifsson, 2007: Helgisiðir til huggunar. Ritröð Guðfræðistofunnar. 21. 1. tbl. 

Reykjavík. Skálholtsútgáfan. 

 



 49 

Sigurður Pálsson, 1998: Börn og sorg. Reykjavík. Skálholtsútgáfan. 

 

Worden, J. William. 1996: Children and Grief. New York. The Guilford Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


