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Úrdráttur 
 

Tilgangur þessa verkefnis er að fræðast um áföll sem geta orðið í grunnskólum svo ég 

geti verið viðbúin er ég hef störf sem kennari. Hvaða helstu áföll eru það sem takast 

þarf á við í grunnskólum og hvernig skal mögulega bregðast við þeim? 

Til þess að fá svar við spurningunni lagðist ég í heimildarvinnu um sorg barna og dró 

niðurstöður saman í þessu verkefni. Í því eru skilgreiningar á því hvað sorg er, hvaða 

viðbragða má vænta í sorgarferli og hvert sé hlutverk starfsfólks grunnskóla þegar 

kemur að sorgarvinnu barna.  

Ég mun leitast við að skýra hugtök eins og sorg, sorgarferli, algeng sorgarviðbrögð 

barna á grunnskólaaldri, skilning barna á sorg og dauða og hver viðbrögð 

grunnskólans ættu að vera við hinum ýmsu áföllum. Mun ég þó aðallega vinna út frá 

áfallinu sorg vegna dauðsfalls, þó ég skoði einnig önnur áföll í verkefninu. Ég greini 

frá því hvað kennarinn getur gert í kjölfar áfalls og set upp kennsluáætlun í lífsleikni 

fyrir fjórar kennslustundir þar sem kennari fléttar sorgarvinnu eftir dauðsfall 

bekkjarfélaga inn í námsefnið. Kennsluáætlunin er til þess fallin að fræða nemendur 

um líf og dauða, áföll og sorg og þær tilfinningar sem þeir geta upplifað í kjölfar 

dauðsfalls bekkjarfélaga. Ég tek fyrir kennsluáætlun sem á við 14-15 ára unglinga, 

vegna þess að vinna með þá getur verið erfið, þar sem þau eiga það til að vera mjög 

lokuð og bera oft tilfinningar sínar ekki á torg. Markmiðið með þessari vinnu er að fá 

þau til þess að opna sig og tjá sig um líðan sína og upplifun.  Að hjálpa þeim að vinna 

úr tilfinningum sínum til þess að fyrirbyggja langvinn sálræn eftirköst og draga úr 

áhrifum áfalls. Með því er hægt að flýta fyrir bata þeirra sem fyrir áfallinu verða og 

auka stöðugleika í skólastarfinu.  
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Formáli 
 

Kveikjan að þessu verkefni er eigin reynsla af erfiðum áföllum og sá takmarkaði 

stuðningur og skilningur sem sonur minn á grunnskólaaldri fékk í sínum grunnskóla. 

Mér sveið að horfa upp á það. Mér fannst sem ég myndi sjálf engan veginn verða í 

stakk búin til að takast á við áföll í starfi mínu sem kennari eftir útskrift mína. Því 

fannst mér nauðsynlegt að viða að mér þekkingu á þessum málaflokki og ákvað 

haustið 2007 að skrá mig í áfanga í Kennaraháskóla Íslands sem heitir „Áföll í 

nemendahópnum“ og Gunnar E. Finnbogason leiðbeindi.  Ég fylltist eldmóði í 

þessum áfanga og er enn á þeirri skoðun að hann eigi að vera skyldulesning í 

kennaranámi, þar sem áföll eru órjúfanlegur hluti skólastarfs, já reyndar lífsins í heild 

sinni. Leiðsögukennari minn var Gunnar E. Finnbogason prófessor í kennslufræðum, 

námskrárfræðum og siðfræði og vil ég þakka honum fyrir leiðsögn og uppbyggilega 

gagnrýni. Elínu Ebbu Gunnarsdóttur vil ég þakka góðar ráðleggingar og 

prófarkarlestur.  
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1. Inngangur 
 

Áföll og sorg eru hluti af lífinu. Hvernig tekist er á við þau er algjörlega 

einstaklingsbundið. Misjafnt er hvenær á lífsleiðinni við verðum fyrir áföllum og 

hversu stór þau eru og því misjafnt hversu mikil áhrif þau hafa á okkur. Þegar barn 

verður fyrir áfalli getur það haft áhrif á allt líf þess, bæði leik og starf. Þau sem lenda í 

áföllum bregðast misjanflega við þeim og fer það eftir aldri þeirra og þroska og hefur 

persónuleikinn einnig þar áhrif á. Sorg getur bugað barn, það lendir í 

tilfinningafárviðri og því fundist sorgin vera óyfirstíganleg. Því er mikilvægt að hjálpa 

barninu að vinna úr henni (Gunnar E. Finnbogason 1998:4). 

Þegar sorgin knýr dyra innan veggja grunnskólans þurfa starfsmenn að vera undir það 

búnir að takast á við slíkar aðstæður með skjótum hætti og geta skilið viðbrögð og 

tjáningu ólíkra einstaklinga sem lenda í slíkum áföllum. Þeir þurfa að þekkja áhrif 

þeirra á börn og getað hjálpað þeim að vinna úr þeim. Hvort sem um er að ræða 

dauðsfall eða önnur áföll, er grundvallarreglan sú að gera hvorki lítið úr þeim né 

vanlíðan syrgjenda. Upplifun og viðbrögð eru einstaklingsbundin. Börn syrgja á 

annan hátt og bregðast oft við á annan hátt en fullorðnir, t.d. finnst þeim dauðinn oft 

ansi fjarlægur. Unglingar upplifa sorg gjarnan öðru vísi en yngri börn, en hafa þó í 

fæstum tilfellum hvorki náð sálfræðilegum né tilfinningalegum þroska eins og 

fullorðnir. Viðbrögð þeirra mótast því oft af fyrri reynslu og geta átt það til að 

einangra sig í sorginni og yfirfæra hana á aðra hluti (Sigurður Pálsson 1998:57). 

Þessir einstaklingar eiga það sameiginlegt að þurfa á ástúð og öryggi að halda. Áfallið 

getur bæði tengst fjölskyldu þess og skólanum, t.d. ef samnemandi veikist eða deyr. 

Eitt af mörgum verkefnum grunnskólans er að hlúa að nemendum, kennurum og öðru 

starfsfólki sem verður fyrir áföllum. Því er mikilvægt að hægt sé að bregðast við á 

viðeigandi hátt og vita hvernig best verður staðið að málum.  

Kennarar þurfa að fá nemendur sína til þess að ræða um sorg. Enginn þarf að 

skammast sín fyrir sorgina, hún er ekki smitandi. Sorg sem ekki er unnið úr getur heft 

tilfinningar og hindrað náin tengsl við aðra. Því er mikilvægt að allir séu vel undir 

búnir til þess að takast á við sorgarvinnu (Gunnar E. Finnbogason 1998:27). 
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2. Sorg 
 

Sorgin hefur mörg andlit og birtist hún í mörgum myndum. Í þessum kafla verður 

hugtakið sorg skilgreint. Hvað veldur barni sorg og hverjar eru birtingarmyndir 

hennar? Sorgarferlið og algeng sorgarviðbrögð barna verða útskýrð og kannaður hver 

er skilningur grunnskólabarna á sorg og dauða. Að lokum mun ég kanna hvenær skuli 

leita aðstoðar fagfólks, hvenær sorgin verður óeðlileg. 

 

 

Alla ævi erum við að ganga í gengum 

aðstæður, sem vekja með okkur gleði 

og sorg. Við getum afneitað þessum 

tilfinningum, eða haldið utan um þær, 

fundið þær og uppgötvað, að vegna þeirra 

höfum við færst nær því að skilja, hvað það 

er, að vera manneskja. 

(Bragi Skúlason, 2001:5) 

 

 

2.1. Hvað er sorg?  
 

Sorg er tilfinning. Hún er eðlileg viðbrögð við missi. Eitthvað hefur verið tekið frá 

okkur sem við fáum ekki aftur, draumar og vonir bregðast (Vísindavefurinn. 2010). 

Engu skiptir af hvaða toga missir er. Hann hefur alltaf tilhneigingu til þess að lama 

þann sem syrgir, hvort sem er í styttri eða lengri tíma, vegna þess að missir fellur ekki 

inn í okkar framtíðarplön og stríðir gegn væntingum okkar (Yeagley 1994:15). Sorg 

nær yfir áföll m.a. vegna andláts, veikinda, brotinnar sjálfsmyndar, skilnaðar, 

vinaslita, flutninga eða glæps (Gunnar E. Finnbogason 1998:4).  Einnig geta börn 

orðið fyrir áfalli í kjölfar bruna á heimili sínu, slyss og náttúruhamfara, eins og t.d. 

jarðskjálfta og eldgoss (DeWolfe, Deborah, Ph.D. 2006:3).   

 

 

 



7 

 

2.2. Viðbrögð barna við áföllum og sorg 
 

Persónuleiki, fyrri reynsla og aldur barns hefur áhrif á skilning þess og viðbrögð 

(Gunnar E. Finnbogason 1998:4). Upplifun og viðbrögð eru einstaklingsbundin, allir 

upplifa sorg á sinn hátt og óháð öðrum. Börn syrgja á annan hátt og sýna önnur 

viðbrögð en fullorðnir, t.d. finnst þeim dauðinn oft ansi fjarlægur. Unglingar upplifa 

sorg gjarnan á annan hátt en yngri börn og hafa í fæstum tilfellum hvorki náð 

sálfræðilegum né tilfinningalegum þroska eins og fullorðnir. Viðbrögð þeirra mótast 

því oft af fyrri reynslu og geta þeir átt það til að einangra sig í sorginni og yfirfæra 

hana á aðra hluti (Gunnar E. Finnbogason 1998:26).    

Fyrstu viðbrögð barna við missi geta verið á margan máta. T.d. að trúa ekki því sem 

sagt er við þau, fyllast tilfinningadoða, vera með endalausar spurningar og/eða 

andmæli (Bragi Skúlason 1994:9). Viðbrögð við sorg geta komið fram vikum, 

mánuðum og jafnvel árum eftir áfallið. Mikil orka og tími getur farið í það að syrgja, 

en tilgangurinn með sorgarvinnu er að viðurkenna missinn og koma skikkan á  

tilfinningar sínar. Barn hefur orðið fyrir áfalli og sorg er viðbragð við því 

(Vísindavefurinn. 2010). Sorgin þarf sinn tíma. Tími afneitunar, tími reiði, tími 

einsemdar, tími saknaðar og minninga á sér stað í sorgarferlinu. Gildi tímans þegar 

sorgin er annars vegar, verður aldrei ofmetið (Pétur Sigurgeirsson 1997:16). Það 

helsta sem hefur áhrif á sorgarviðbrögð barna eru aldur barns, tengsl þess við þann 

látna, kringumstæður (slys, sjúkdómar o.s.frv.) og heimilisaðstæður 

(fjölskylduaðstæður, stuðningur o.s.frv.) (Gunnar E. Finnbogason 1998:10). 

 

2.3. Sorgarviðbrögð 
 

Sorgarviðbrögð komast oftast óundirbúin og geta verið margvísleg. Þau geta verið allt 

frá algjörri afneitun á því sem gerst hefur og allt til sárrar örvæntingar. Sum börn láta 

sem ekkert sé á meðan önnur sýna margvísleg viðbrögð. Viðbrögð við missi koma 

fram við fleiri aðstæður en einungis dauðsfall. Missir getur einnig tengst breytingum á 

líkamsímynd, búferlaflutningum, fæðingu yngri systkina, skilnaði foreldra, 

alvarlegum veikindum, vímuefnanotkun foreldra og atvinnuleysi foreldra (Bragi 

Skúlason 1992:39) 
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Sorgarviðbrögð barna koma hvorki fram í ákveðinni röð né koma þau fram hjá öllum 

börnum. Þau geta þó birst í nokkrum myndum. Kvíði er algengt sorgarviðbragð, barn 

verðuri óttaslegið og hræðist að lenda í fleiri áföllum. Aðskilnaðarkvíði getur gert vart 

við sig. Því er mikilvægt að barnið finni til öryggis og því sé sýnd nærgætni og 

umhyggja (Sigurður Pálsson 1998:27-29). Svefntruflanir er algengt sorgarviðbragð. 

Barn getur hræðst það að sofna, þar sem dauðinn er hinn endanlegi svefn. Það getur 

hrokkið upp við vonda drauma, sérstaklega þau sem ekki fá tækifæri til þess að ræða 

um missi sinn og sorg (Sigurður Pálsson 1998:29-30). Barn í sorg getur orðið leitt og 

saknað þess sem horfnn er. Þegar sorgin er þrúgandi er algengt að barn hverfi með 

einhverjum hætti aftur til fyrri þroskastiga og sýni smábarnalega hegðun. Yngra barn 

getur farið að tala barnamál, sogið þumalinn og jafnvel pissað undir (Sigurður Pálsson 

1998:33). Barnið saknar samvista, faðmlags og öryggis þess sem horfinn er og getur 

það grátið mikið og verið óhuggandi. Tárin eru þó tákn um heilbrigt og græðandi 

sorgarferli (Sigurður Pálsson 1998:30-31). Barn getur orðið mjög reitt og upplifað 

tilfinningar sem kalla á athygli. Því getur þótt sársaukafullt og erfitt að koma lífi sínu í 

réttan farveg. Erfitt getur verið að koma hugsunum og tilfinningum í orð og á það 

sérstaklega við um drengi. Viðurkenna þarf allar tilfinningar sem gildar og mikilvægt 

er að veita þeim útrás með því að ræða við barnið. Einnig er góð leið að fá þau til þess 

að skrifa um reynslu sína og teikna myndir (Sigurður Pálsson 1998:33). Við missi 

getur barnið fundið til sektarkenndar og ásakað sjálft sig ef síðustu samskipti við hinn 

látna voru miður skemmtileg, einkum ef það óskaði sjúkum dauða. Mikilvægt er að 

finna þessum tilfinningum útrás (Sigurður Pálsson 1998:36). Missir getur reynt svo 

mikið á krafta, úthald og einbeitningu þess sem syrgir, að lítil orka verður eftir til þess 

að stunda námið. Barn getur ráfað um í aðgerðarleysi og er því mikilvægt að fylgjast 

vel með því (Sigurður Pálsson 1998:37). Börn geta fengið kvið- og höfðuverki, 

ógleði, átröskun og andþyngsli (Sigurður Pálsson 1998:37). 
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2.4. Sorgarferlið 
 

Sorgin gerir vart við sig á misjöfnum tíma, með ólíkum leiðum og varir í mislangan 

tíma. Sorginni fylgja hinar ýmsu tilfinningar eins og áfall, reiði, þunglyndi, vonbrigði, 

örvænting, tómleiki og söknuður (Bragi Skúlason 1992:12). Hver og einn upplifir 

sorgina á sinn eigin hátt, en flestir fara í gegnum nokkur stig sorgarferlis. 

Rannsakendur eru þó ekki á einu máli um hver þau stig eru, né hversu mörg, en telja 

þó að sorgin sé ferli en ekki stöðugt ástand og að tjáning hennar breytist með tímanum 

(Bragi Skúlason 2001:46). Börn eiga oft erfitt með að koma tilfinningum sínum í orð 

og því hætta á að hinir fullorðnu misskilji það og átti sig ekki á því sem það er að 

hugsa. Mikilvægt er að upplýsa börnin um það sem er að gerast, jafnvel þó svo þau 

skilji það ekki (Úrsúla Markham 1997:70-71). 

Elisabet Kübler-Ross hefur rannsakað sorgarferli barna og skiptir því niður í 5 stig. 

Misjafnt er hve lengi barn dvelur á hverju stigi. Hún vill meina að þegar barn upplifir 

áfall sé fyrsta stigið afneitun og einangrun þar sem doði og örvænting ráða ríkjum. 

Barnið reynir að afneita því sem raunverulega gerðist og getur því fundist áfallið vera 

óbærilegt (Kübler-Ross 1983:41-42).  Annað stigið einkennist af reiði og sektarkennd. 

Barnið horfist í augu við raunveruleikann og spyr sig hvers vegna það hafi lent í 

þessum aðstæðum. (Kübler-Ross 1983:52). Á þriðja stigi fer barnið í 

samningaviðræður. Það reynir að fresta áfallinu. Ef ég lofa að verða betri manneskja 

geturðu tekið þetta til baka? (Kübler-Ross 1983:82). Á fjórða stigi fer að bera meira á 

þunglyndi og kvíða. Barninu fer að verða meira sama um allt og alla (Kübler-Ross 

1983:85-86).  Á lokastiginu hefur barnið náð janfaðargeði og skilningur og sátt verða 

ríkjandi tilfinningar. Barnið telur að það sé nú tilbúið að takast á við framtíðina  og 

horfa fram á veginn (Kübler-Ross 1983:110). 

 

G. H. Pollock hefur einnig rannsakað sorgarferli barna en skiptir því niður í 4 stig. 

Fyrsta stig einkennist af losti, þetta stig varir stutt og setur allt í uppnám innra með 

barninu. Það missir stjórn á ytri og innri veruleika og fær útrás með gráti og hrópum 

Tilfinningalegur doði getur komið fram. Á öðru stigi fer að bera meira á viðbrögðum 

við missinum. Þá sýnir barnið kröftug sorgarviðbrögð, það grætur mikið og ber sér 

jafnvel á brjóst. Viðbrögðin breytast og getur tilfinningalegur sársauki orðið mikill og 

borið á einkennum þunglyndis og depurðar. Syrgjanda verður að lokum ljóst að það 

sem horfið er kemur ekki aftur og kemst hann þá í betri tengsl við raunveruleikann og 
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sársauki rénar. Á þriðja stiginu sýnir barnið viðbrögð við aðskilnaðinum. Hann verður 

raunverulegur og ekki lengur hægt að afneita honum. Einkenni mikils söknuðar og 

tómleika verður vart, því barninu finnst það vera skilið eftir. Börn geta sýnt reiði 

gagnvart þeim sem farinn er eða þeim sem eftir standa. Á lokastiginu fer barn að 

aðlaga sig að breyttum aðstæðum. Sorgarferlinu lýkur þó í raun aldrei, barnið fer að 

tengja missinn við veruleikann, svo daglegt líf þess haldi áfram. Tilfinningaviðbrögð 

og söknuður eru ekki eins sterk og áður og samskipti við aðra verða meiri (Gunnar E. 

Finnbogason 1998:10-11). 

 

Sorgaviðbrögð geta verið flókin viðfangs og sorgin getur verið tímafrek. Þrátt fyrir að 

börn hafi ekki mikla reynslu af sorg og missi, þá hafa þau nokkuð raunhæfa mynd af 

sorg sem þau upplifa við að missa einhvern náinn sér (Johansson, Birgitta og Larsson, 

Gun-Britt 1976:45). Þau stig, sem að ofan eru talin í sorgarferlinu, eru langt því frá að 

vera tæmandi lýsing á því sem barnið gengur í gegnum, en þau gefa okkur mynd af 

hverju megi búast við í slíkum aðstæðum.  

 

2.5. Skilningur grunnskólabarna á sorg og dauða 
 

Sorgin er ekki bara dimm og sár.  

Hún er hin hliðin á björtum dögum  

og gleði sem ég fékk að njóta.  

Hún segir mér að sárið hafi orðið til  

vegna gleði og ástar sem ég syrgi og sakna.  

(Jóna Lísa Þorsteinsdóttir 2004:41). 

 

Hver heilbrigður einstaklingur býr yfir lífslöngun og óskar að hann fái að lifa með 

sínum nánustu eins lengi og kostur er. Börn tengja óttann við dauðann við það að 

verða yfirgefin af ástvinum sínum. Skilningur barna breytist frá bernsku og fram á 

unglingsár. En þroski og skilningur barna er háður fleiru en aldri og er breytilegur frá 

einu barni til annars. Ýmsar utanaðkomandi aðstæður líkt og uppeldi og viðhorf gegna 

þar veigamiklu hlutverki (Sigurður Pálsson 1998:57) 
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Á aldrinum 6-8 ára  

 

Við upphaf skólagöngu við 6 ára aldurinn, verða þáttaskil í þroska barna. Þau fara að 

velta fyrir sér ýmsum tilvistarspurningum, eins og hvers vegna fólk deyji og hvert þeir 

fara sem deyja. Hvort dauðinn sé í alvörunni eða í þykjustunni. Þau trúa því að 

dauðinn sé fjarlægur og ópersónulegur, eitthvað sem hendir aðra en þau sjálf. Við hin 

fullorðnu þurfum að leggja við hlustir og gefa þeim raunsönn svör (Sigurður Pálsson 

1998:63-64). Með því að ræða við börn um dauðann er hægt að létta álaginu af þeim. 

Samræður þurfa að vera opnar og heiðarlegar og forðast skal flóknar útskýringar. 

Ræða þarf við þau um dauðann sem sjálfsagðan hlut og að hann sé í rauninni gangur 

lífsins. Allir munu að lokum deyja (Sigurður Pálsson 1998:68).  

 

Á aldrinum 8-11 ára 

 

Við 8 ára aldurinn eru börn farin að gera sér grein fyrir varanleika missis og dauða, að 

hann sé óafturkallanlegur og endanlegur (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal 1996:189). Hugsanir tengdar dauðanum geta sótt að börnum og ýmsar 

tilfinningar vakna með þeim, t.a.m. sektarkennd og reiði. Þau geta reiðst yfir því að 

hafa ekki komið þeim látna til hjálpar. Skólagangan getur því gengið brösulega fyrir 

sig, þar sem þau geta lítilli eða engri einbeitningu haldið (Rauði kross Íslands 2006:6).  

Skilningur á dauðanum fer að verða meiri. Hugsunin fer að verða hlutbundnari, 

börnin spyrja meira og því mikilvægt fyrir þá fullorðnu að vera búin undir 

spurningaflóð.  

 

Á aldrinum 11-18 ára 

 

Viðbrögð við missi fara að líkjast viðbrögðum fullorðinna.  Börnin velta flóknari 

spurningum fyrir sér, eins og réttlæti og óréttlæti tengt dauðanum (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1996:189). Sjóndeildarhringur barnanna víkkar, 

þekking þeirra á hinum ýmsu málum eykst. Fjölmiðlar hafa mikil áhrif á þau. Sum 

börn eiga það til að storka dauðanum með því t.d. að leika sér glannalega eða á 

hættulegum stöðum og sannfæra sig á þann máta um ódauðleika sinn (Sigurður 
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Pálsson 1998:71).  Smám saman aðhyllast þau þó þá skoðun að lífinu fylgi sú áhætta 

að deyja (Sigurður Pálsson 1998:72). Margt breytist á unglingsárunum, tilgangur 

lífsins vekur upp áleitnari spurningar og tilfinningarnar sveiflast öfganna á milli. 

Unglingurinn fer að breyta um viðhorf til lífsins og því  mikilvægt að ræða við hann 

um tilfinningar svo það viðhorf verði heilbrigt. Ef hann fer villu vegar endar það oft á 

tíðum með uppreisn og á hann þá erfitt með að finna lífi sínu farveg (Sigurður Pálsson 

1998:74). Sumir verða heimakærir og hræðast að yfirgefa öryggi heimilisins, á meðan 

aðrir leita huggunar í neyslu áfengis og vímuefna. Lífið virðist ekki alltaf réttlátt og 

öruggt og getur það leitt til þess að unglingnum finnist erfitt að tjá sig um tilfinningar 

sínar við sína nánustu (DeWolfe, Deborah, Ph.D 2006:6).  

 

Í hugum sumra nær tilgangsleysið yfirhöndinni og sjálfsvígshugsanir sækja að. 

Mikilvægt er fyrir aðstandendur að vera vel vakandi og styðja unglinginn í 

uppbyggingunni (Sigurður Pálsson 1998:75-76). Sérstaklega ef missirinn var vegna 

sjálfsvígs einhvers nákomins. Því verr sem einstaklingnum líður og því minna sem 

hann vinnur úr tilfinningum sínum, því meira aukast líkur á sjálfsvígsþönkum og 

jafnvel sjálfsvígstilraunum (Survivors of Suicide. Inc. 2009:15). Ef unglingur nær að 

koma tilfinningum sínum og hugsunum í réttan farveg, verður hann sterkari að vígi. 

Þeir sem standa næst honum hvort sem það eru foreldrar eða kennari, þurfa að fylgjast 

með og hjálpa honum, t.d. með samræðum, svo hann megi koma tilfinningum sínum 

og hugsunum á réttan kjöl.  

 

Hvort sem um er að ræða börn eða unglinga, er mikilvægast að hlustað sé á þau, þau 

tekin alvarlega og að þau hafi einhvern sem þau treysta til þess að spyrja og deila 

hugsunum sínum með (Sigurður Pálsson 1998:78). Sársaukafullir atburðir geta leitt 

barn inn á braut þroska og dýpri skilnings á lífinu (Bragi Skúlason 2001:67). Við áföll 

reyna börn að finna tilgang sinn og stöðu í lífinu og bera sig saman við aðra og 

reynslu þeirra (Silverman, Phyllis Rolfe. 2000:9). Við umskipti getur sjálfsmynd 

þeirra breyst. Heimurinn stövast ekki við slæmar fréttir, tilvera einstaklings raskast og 

líf hans getur breytt um stefnu, en það heldur þó áfram. Sorgina losna börn 

hugsanlega aldrei við, en læra þess í stað að lifa með henni. (Silverman, Phyllis Rolfe. 

2000:23).  
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2.6. Hvenær skal leita aðstoðar fagfólks? 
 

Oft getur verið erfitt að greina á milli óeðlilegrar sorgar og eðlilegrar.  Ef bera fer á 

einkennum eins og tíðum skapofsaköstum, alvarlegum hegðunar- og 

námsörðugleikum í skóla, einangrun frá öðrum börnum, örum kvíðaköstum og fælni, 

áhættuhegðun, mikum líkamlegum einkennum eins og þyngdaraukningu eða -tapi og 

áfengis- og/eða lyfjavandamálum, er þörf á að leita sér fagaðstoðar til þess að greina 

hvort að um óeðlilega sorg er að ræða (DeWolfe, Deborah, Ph.D. 2006:9). 
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3. Grunnskólinn 
 

Hér á eftir verður fjallað um hvað skólastjórnendur, kennarar og annað starfsfólk 

grunnskólans getur gert í kjölfar áfalls nemenda. Farið verður yfir fyrstu viðbrögð og 

næstu daga þar á eftir. Skoðað verður hvað starfsmaður getur sjálfur gert til þess að 

hjálpa nemendum í sorg. Að lokum set ég upp kennsluáætlun í lífsleikni sem kennari 

getur nýtt við sorgarvinnu í kennslustund. 

 

3.1. Sorg í grunnskóla 
 

Í hröðu nútímasamfélagi hefur skólinn tekið að sér að annast börn með víðtækari hætti 

en áður var þekkt, þó svo frumábyrgðin sé alltaf hjá foreldrum. Meiri kröfur eru 

gerðar er snúa að uppeldi og umönnun barna, þar sem skólinn er ekki lengur einhliða 

fræðslustofnun (Sigurður Pálsson 1998:83). Að meðaltali á ári frá árunum 2000 til 

2008, hafa á hverja 1.000 íbúa látist 2,22 barn á aldrinum 5-9 ára og 2,77 börn á 

aldrinum 10-14 ára sem er því all stór hópur barna (Hagstofa Íslands 2010).  

Mikilvægt er því að skólinn hugi að hvaða hlutverki hann ætli sér að gegna við fráfall 

nemanda. Hann þarf að búa yfir viðbragðsáætlun, en misjafnt er hvort allur skólinn 

tekur þátt eða einungis bekkjarkennarinn. Áföll geta verið stór eða smá og tengst bæði 

heimilum og skólanum. Starfsfólk skólans þarf að búa yfir þekkingu á áföllum og 

sorg til þess að skilja þau viðbrögð sem syrgjandi sýnir (Silverman, Phyllis Rolfe 

2000:6).  Hver og ein skólastofnun mótar sína eigin viðbragðsáætlun. Starfsfólk ætti 

að þjálfa til þess að það geti nýtt sér hana sem gátlista, við skipulagningu á áfallahjálp 

(Árbæjarskóli.  2010). Mikilvægt er að foreldrar barna innan hvers skóla séu 

meðvitaðir um að slík viðbragðsáætlun sé til staðar, hún sé kynnt fyrir þeim og þeir 

látnir vita hvert skuli leita ef grípa þarf til hennar.    
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3.2. Viðbrögð  starfsfólks grunnskóla við áföllum – áfallahjálp 
 

Á grunnskólinn að fræða nemendur um líf og dauða, áföll og sorg og tilfinningar 

þessu tengdar? Hér er stórt spurt. Þroski nemenda getur því miður verið dýru verði 

keyptur. En ef nemandi sem lendi í áfalli vinnur vel úr því, eru miklar líkur á að sú 

upplifun leiði hann til dýpri skilnings á lífinu og meiri þroska (Bragi Skúlason 

2001:67). Í aðalnámskrá grunnskóla, lífsleiknihlutanum, kemur fram að námsgreinin 

eigi að efla alhliða þroska nemandans og styrkja aðlögunarhæfni hans til þess að 

takast á við kröfur og áskoranir í daglegu lífi. Námsgreinin gefur tækifæri til þess að 

fjalla um þau málefni sem upp kunna að koma hverju sinni og snerta líðan og velferð 

nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla 2007:6-7). Samkvæmt námskránni þurfa 

nemendur í fjórða bekk að geta greint og lýst m.a. tilfinningunni sorg  (Aðalnámskrá 

grunnskóla 2007:8). Samkvæmt þessu hefur skólin gott verkfæri til þess að fjalla um 

málefni eins og sorg og missi. Skólinn ætti ekki einungis að bregðast við þegar áföll 

verða, heldur einnig að undirbúa nemendur og starfsfólk undir þau áföll sem gætu 

orðið í skólastarfinu og eru ýmsar leiðir til þess fallnar. Maður tryggir ekki eftir á! 

 

Þegar nemandi eða starfsfólk skóla verður fyrir áfalli, getur það haft afgerandi áhrif á 

tilfinningalegt jafnvægi einstaklings eða hóps. Áfallahjálp er ætlað að fyrirbyggja 

alvarleg og langvinn sálræn eftirköst þeirra er verða fyrir áfalli og draga úr áhrifum 

þess, flýta bata þeirra sem fyrir áfallinu verða, auka stöðugleika á vettvangi og gera 

starfsfólk starfshæft að nýju sem fyrst (Brekkuskóli 2010). Áfallaráði er ætlað að 

smíða viðbragðsáætlun, oft nefnd áfallaáætlun, þar sem greint er hvaða aðstæður gætu 

skapast. Huga þarf að verkaskiptingu starfsmanna, hver afli upplýsinga um atburðinn, 

hver hafi samband við aðstandendur og hver sé talsmaður skólans út á við (Sigurður 

Pálsson 1998:84). Misjafnt er milli skóla hvort áfallaáætlun sé til og hverjir það séu 

sem sitja í áfallaráði og fer það oft eftir stærð skólanna. Algengt er að í áfallaráði sitji 

skólastjóri, aðstoðarskólastjóri, skrifstofustjóri, námsráðgjafi, skólahjúkrunar-

fræðingur og skólasálfræðingur. Sóknarprestur er áfallaráði yfirleitt innan handar. 

Áfallaráðið býr til viðbragðsáætlun sem farið er eftir þegar áfall hefur orðið, svo 

viðbrögð við slíkum aðstæðum verði fumlaus og samræmd (Árbæjarskóli 2010). 

Ýmsar leiðir eru færar til undirbúnings en áfallaráðið þarf að vita hvað eigi að segja 

og gera. Byrja þarf á því að afla upplýsinga um það er gerst hefur svo hægt sé að 

vinna út frá því. 
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Áfallaráð getur komið saman vegna mála eins og dauðsfalls  (nemanda, starfsfólks og 

aðstandenda), alvarlegra veikinda, slyss, ofbeldis, skilnaðar eða gjaldþrots á 

heimilum. Hlutverk áfallaráðs er að sinna fystu skrefum við sálrænan stuðning, hlusta 

og sýna hluttekningu, vísa á aðila sem leita má til og í einhverjum tilvikum að fylgja 

einstaklingi fyrstu skrefin í lausnaleit. Allir starfsmenn hafa það hlutverk að styðja við 

samstarfsmenn og nemendur í vanda, sé eftir því leitað, en hið formlega hlutverk 

liggur hjá starfsmönnum áfallateymis (Giljaskóli 2010). Þegar barn verður fyrir áfalli 

og sorg er að mörgu að hyggja. Þeir sem standa næst barninu þurfa að bregðast skjótt 

við. Ekki er þó hægt að ætlast til þess að allir bregðist rétt við í slíkum aðstæðum, en 

ef starfsfólk skólans hefur hlotið þjálfun og leiðsögn um áföll og sorg eru meiri líkur á 

að vel sé staðið að verki.  

 

3.3. Fyrstu viðbrögð 
 

Viðbrögð við áföllum geta verið misjöfn og fara þau eftir eðli áfallsins. Ekki er gripið 

til sömu ráðstafana t.d. ef ofbeldi er á heimili eins og ef um dauðsfall bekkjarfélaga 

væri að ræða. Hér mun aðallega verið gengið út frá fyrstu viðbrögðum við óvæntu 

dauðsfalli nemanda þar sem viðbrögð þurfa að vera skjót og umfangsmikil. Þegar 

nemandi deyr varðar það ekki aðeins bekkjarfélagana, heldur allan skólann. Hvort 

sem það er kennari eða skólastjóri sem fær vitneskju um lát nemanda, þarf að kalla 

áfallaráð til fundar sem setur viðbragðsáætlun af stað. Allt starfsfólk skólans þarf að 

fá vitneskju um atburðinn, svo það verði viðbúið viðbrögðum nemenda. Undirbúa 

þarf næsta skóladag vel, því hann verður frábrugðinn hefðbundnum skóladögum. 

Ákveða þarf hvað skólinn ætlar að gera og hvernig  hann mun haga sínum 

viðbrögðum. Finna þarf út hvaða upplýsingar liggja þegar fyrir og hvaða upplýsingar 

vantar. Og loks þarf að ákveða hvernig samskiptum verður hagað við fjölskyldu þess 

látna og hvaða upplýsingum verður komið inn á heimili annarra nemenda (Sigurður 

Pálsson 1998:89). 

 

Þegar segja þarf barni frá dauðsfalli, þarf að huga vel að aðstæðum og undirbúa 

barnið áður en komið er að sjálfri tilkynningunni. Sá sem segir barninu frá 

atburðinum þarf að vera aðili sem barnið þekkir og treystir og er tilbúinn til þess að 

svara spurningum þess. Finna þarf góðan stað og stund svo ekki verði mikillar 
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truflunar að vænta. Segja þarf skýrt og rétt frá tíðindunum og gefa barninu tíma til 

þess að átta sig. Kennari þarf að gefa sér góðan tíma svo hann geti svarað spurningum 

og rætt frekar við barnið. Varast skal að segja að allt verði í lagi, barnið verður sjálf 

að fá að upplifa og finna fyrir sorginni. Ef segja þarf hópi barna frá dauðsfalli þarf að 

passa upp á að nemendur fái fregnir af atburðinum á sama tíma (Gunnar E. 

Finnbogason 1998:33). 

 

Ef nemandi hefur dáið, þarf að tilkynna öllu starfsfólki skólans frá andlátinu. Safna 

þarf saman upplýsingum um það sem gerst hefur. Því næst þarf að koma 

skilaboðunum til nemenda skólans og helst að hafa hraðar hendur svo nemendur frétti 

ekki af því utan af sér. Kalla þarf nemendur til samverustundar á sal skólans og fylgir 

hver kennari sínum bekk. Gott er að hafa viðeigandi tónlist við upphaf og lok 

samverustundar. Skólastjóri er yfirleitt sá sem sér um að tilkynna nemendum 

dauðsfall og minnast þess látna. Prestur tekur svo við og endurtekur það sem 

skólastjórinn sagði, þar sem nemendur þurfa oft á endurtekningu að halda svo þeir nái 

að meðtaka skilaboðin. Þegar samverustund lýkur fer hver og einn bekkur í sína stofu. 

Þar munu umsjónarkennarar þeirra sitja fyrir svörum. Í umsjónarbekk þess sem lést, 

hafa nemendur vanalega meiri þörf fyrir að syrgja, þar sem þeir þekktu þann látna vel 

og þarf að sinna þeim nemendum enn frekar. Gott er að kveikja á kerti í skólastofunni 

og ræða um hinn látna og þær tilfinningar sem vakna hjá bekknum. Skýra þarf frá 

málavöxtum á varfærnislegan hátt og gefa nemendum næði til þess að melta 

upplýsingarnar. Greina þarf nemendum frá þeim viðbrögðum og upplifunum sem þau 

geta fundið fyrir á næstunni og þau hvött til þess að sýna viðbrögðum hvers annars 

tillitsemi. Skapa þarf góðan umræðugrundvöll þar sem traust og trúnaður ríkir og 

nemendur geta rætt sín á milli um það sem efst er í huga þeirra og hjarta. Nemendur 

skynja þá að hver og einn finnur til á ólíkan máta. Í lok skóladags mun skólastjóri láta 

börnin fá bréf með sér heim, þar sem foreldrum þeirra verður greint frá dauðsfallinu 

og hvernig brugðist var við í skólanum. Í því er sagt frá helstu viðbrögðum sem börn 

geta sýnt við sorg og missi og þeim bent á að vera viðbúin að svara ýmsum 

spurningum. Upplýsingar verða veittar um það sem skólinn hyggst gera með 

nemendum næstu daga.  Forelrar eru hvattir til þess að leita til skólans ef frekari 

spurningar vakna (Sigurður Pálsson 1998:92-93).  
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3.4. Næstu dagar 
 

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

gengur að vinna úr sorginni. Nauðsynlegt er að vinna í samtarfi við foreldra og börnin 

sjálf til þess að gera þeim mögulegt að vinna með tilfinningar sínar á þann hátt sem 

þeim líður best með. 

 

3.5. Hvað getur kennarinn gert? 
 

Næstu dagar og vikur munu einkennast af dauðsfallinu, það getur tekið syrgjanda hátt 

í 2 ár að jafna sig á slíku áfalli, ef hinn látni hefur verið nákominn honum. Þetta þarf 

kennarinn að hafa í huga á næstunni, bæði að sýna nemendum stuðning og passa að 

enginn einangrist um of í sorg sinni (Ólöf Helga Þór 1994:14). Skapa þarf börnunum 

festu í skólastarfinu og þyngja þarf námsefnið smám saman á hverjum degi þar til náð 

hefur verið upp sama dampi og var fyrir andlátið. Kennarinn þarf að undirbúa 

nemendur fyrir jarðarförina og líklegt er að flest börnin verði viðstödd. Kennari fær 

prest til þess að ræða við nemendur um jarðarfararsiði og hvernig slík athöfn gengur 

fyrir sig. Nemendur skrifa í sameiningu minningargrein um þann látna og senda 

einnig foreldrum hans samúðarkveðju. Stuttu eftir jarðarförina er æskilegt að kennari 

fari með nemendum að leiði hins látna. 

 

Eins og áður hefur verið upp talið þá eru viss einkenni sem börn upplifa við áföll og 

sorg. Kennari skráir hjá sér einkenni eins og hegðun, viðbrögð og námsgetu nemenda 

svo hann hafi betri yfirsýn yfir sorgarferli þeirra og geti fylgst með breytingum. Búa 

þarf til lista þar sem hann hakar við fyrirfram ákveðin atriði ef þau eiga við, svo 

auðveldara sé að halda utan um breytingar (Gunnar E. Finnbogason 1998:19). 

Mörgum atriðum þarf að huga að og má þar fyrst nefna hræðslu og þá sérstaklega 

hræðslu við dauðann. Sterkar minningar geta blossað upp og börn því grátið af 

minnsta og jafnvel engu tilefni. Svefntruflanir eru algengar og koma börn jafnvel illa 

sofin í skólann og athyglin því oft lítil. Leiði og söknuður er einkennandi. Reiði og 

krafa um athygli er algeng og getur barn sýnt algjörlega öfug viðbrögð miðað við sitt 

eðlilega norm. Sektarkennd, sjálfsásökun, námserfiðleikar og léleg einbeiting eru 

algeng viðbrögð. Líkamleg einkenni eins og höfuðverkur og magaverkur hrjá mörg 
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börn og hafa þau mikla þörf fyrir nálægð og finnst gott að láta halda utan um sig 

(Gunnar E. Finnbogason 1998:14). 

 

Er kennari ræðir við börn um sorg þurfa samskipti þeirra á milli að vera opin og 

heiðarleg og þarf hann að forðast flóknar útskýringar. Gott er ef kennari hefur haft 

tilbúna kennsluáætlun sem grípa má til við aðstæður eins og ef bekkjarfélagi deyr. 

Ýmsar kennsluaðferðir eru vel til þessa fallnar að flétta sorg inn í námsefni til 

undirbúnings fyrir sorgarvinnu.  

 

3.6. Sorgarvinna 
 

Á undanförnum árum hefur verið lögð meiri áhersla á að skólinn bregðist markvisst 

við hinum ýmsu áföllum. Sumum getur reynst erfitt að ræða dauðann og eru kennarar 

þar ekki undanskildir. En þar sem sorgin gerir ekki boð á undan sér er mikilvægt að 

vera vel undir það búin að geta rætt við börn um sorg, hvort sem hún tengist dauða 

eða öðrum áföllum. Tilvalið er fyrir kennara að flétta viðfangsefni sorgar inn í 

kennslustund í lífsleikni. Áður en slík vinna hefst þarf kennari að ákveða hvaða 

kennsluaðferðir hann ætlar að styðjast við og hversu margar kennslustundir hann nýtir 

í viðfangsefnið. Í næsta kafla kynni ég kennsluaðferðir sem eru vel til þess fallnar að 

fræða nemendur um missi, sorg og söknuð og undirbúa þá fyrir jarðarför þess látna. 

Þær henta einnig vel til þess að fá nemendur til þess að tjá sig um tilfinningar sínar, 

líðan og upplifun sem gegnir veigamiklum þætti í sorgarvinnu barna og unglinga 

(Sigurður Pálsson 1998:74).  

 

3.7. Kennsluaðferðir fyrir  lífsleikni 
 

Kennsluaðferð tekur yfir skipulag, námsefni og viðfangsefni kennslu, auk samskipta 

við nemendur og á milli nemenda. Aðferðirnar eru ólíkar og markmið þeirra misjöfn. 

Kennari beitir misjöfnum aðferðum og mótar þær eftir því hvert viðfangsefnið er 

(Ingvar Sigurgeirsson 1999:9-10). Í þessu verkefni tek ég fyrir þrjár aðferðir sem 

henta vel í sorgarvinnu í grunnskóla.  
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Sú fyrsta er í rauninni tvær aðferðir sem fléttaðar hafa verið saman í eina. Þær eru 

umræðu- og spurnaraðferð. Markmið aðferðarinnar er að skapa umræðu meðal 

nemenda um sorgina og dauðann og þær tilfinningar og þau viðbrögð sem fylgt geta í 

kjölfarið. Sjá kennslustund 1 á bls. 22. Komið hefur verið fyrir mottu og púðum í 

horni kennslustofunnar og nemendur sitja saman í hring á gólfinu. Ljós eru slökkt, 

kerti tendruð og les kennari fyrir þau ljóð um dauðann sem notað er sem kveikja. 

Kennari spyr þau spurninga eftir lesturinn og fær þau til að ræða sín á milli og tala um 

eigin reynslu og áföll í eigin lífi. Þetta er góð aðferð þar sem kennari getur stýrt þeim 

inn á vissa braut í umræðum þó hann verði að huga að því að veita þeim frelsi til að 

ræða óbeislað og opinskátt um málefnið og fá nemendur til þess að opna sig í 

umræðunni. Í þessari kennsluaðferð getur kennari sett fram vinnureglur, eins og að 

allt sem fram fer í kennslustofunni sé trúnaðarmál sem allir eigi að virða. Þessi 

kennsluaðferð er mjög mikilvæg til þess að fá börn og unglinga til þess að tjá sig, 

rökræða og hlusta á aðra sem er mikilvægt í sorgarvinnu (Gunnar Finnbogason 

1998:40 / Ingvar Sigurgeirsson 1999:92). 

 

Önnur aðferðin er útlistunaraðferð sem hægt er að nota hana á tvo vegu í þessu tilviki. 

Markmið aðferðarinnar er að undirbúa nemendur fyrir jarðarför og heimsókn í 

kirkjugarðinn. Sjá kennslustund 2 á bls. 23. Kennari fær prest til þess að koma í 

bekkinn og ræða við nemendur vegna undirbúnings fyrir jarðarförina. Flestir 

nemendanna eru að fara í sína fyrstu jarðarför og það hjá góðum vini. Nemendur fá 

fræðslu um hvernig slík athöfn gengur fyrir sig og presturinn sýnir þeim myndir af 

kirkju, kistu, blómum og kirkjugarði. Í lokin svarar presturinn spurningum nemenda 

og kennara. Mikilvægt er að undirbúa nemendur vel undir jarðarförina, því hið 

óþekkta getur skapað ótta.  

Um viku eftir að jarðarförin hefur farið fram mun kennari fara með nemendum í 

heimsókn í kirkjugarðinn að leiði þess látna og leggja blóm á leiðið. Gott er fyrir 

nemendur að sjá gröfina og vita að þau geti ávallt komið þangað með hugsanir sínar 

(Gunnar Finnbogason 1998:32 / Ingvar Sigurgeirsson 1999:61). 

 

Þriðja aðferðin er innlifunaraðferð og tjáning. Þessi aðferð er í raun samheiti yfir 

margar aðferðir. Undir þetta fellur m.a. sjón- og myndsköpun, leikræn- og skrifleg 

tjáning, tónlist, söngur og dans. Markmið þessarar aðferðar er að fá nemendur til þess 

að lifa sig inn í aðstæður og fá þá til þess að tjá sig um tilfinningar sínar og hugsanir. 
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Sjá kennslustund 3 á bls. 24. Í upphafi kennslustundar er kveikt á kertum, spiluð er 

róleg tónlist og nemendur leggjast á grúfu fram á borðin sín. Þau eru beðin um að sjá 

hinn látna fyrir sér og rifja upp minningar tengdum honum. Kennari biður nemendur 

um að reyna tjá hugsanir sínar og minningar um þann látna, um dauðann, sorgina og 

lífið eftir dauðann, og semja um þær ljóð annað hvort ein eða í hópum. Síðar munu 

nemendur færa foreldrum hins látna ljóðin sín til minningar (Gunnar Finnbogason 

1998:40 / Ingvar Sigurgeirsson 1999:107). 

 

Til þess að nýta megi ofangreindar kennsluaðferðir þarf að setja upp kennsluáætlun 

þar sem aðferðirnar eru fléttaðar inn í skipulagið.  

 

3.8. Kennsluáætlun fyrir lífsleikni 
 

Þegar kemur að undirbúningi kennslu þarf að búa til áætlun um það sem kenna skal. 

Áætlunin getur náð til lengri eða skemmri tíma og þarf að endurspegla markmið 

kennslunnar. Sú áætlun sem fylgir hér á eftir nær yfir fjórar kennslustundir. Þar er 

tekið á sorg og sorgarvinnu eftir dauðsfall bekkjarfélaga. Þar sem kennslan á við 14-

15 ára nemendur þarf að hafa í huga að þeir geta verið mjög lokaðir og bera oft 

tilfinningar sínar ekki á torg. Því þarf markmiðið að vera til þess fallið að skapa 

umræðu, að fá nemendur til að tjá sig um tilfinningar sínar og hugsanir og að lokum 

að undirbúa þau fyrir jarðarför.  

Í framhaldi kennsluáætlunarinnar skrái ég námsgögn og kennslutæki sem notuð eru 

samhliða kennsluáætluninni.  
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1.Kennslustund 

 

Fyrsta kennslustund í sorgarvinnu gengur út á það að fá nemendur til þess að ræða um 

dauðann í kjölfar þess að bekkjafélagi hefur skyndilega fallið frá. Megin tilgangurinn 

er að fá nemendur til þess að ræða um tilfinningar og upplifanir og bera saman bækur 

sínar. 

 

 

Tími Kennslustund Framlag kennara Framlag nemenda 

10 mín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 mín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 mín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upphaf.  

Kennari kynnir 

verkefnið og biður 

nemendur að virða það 

sem aðrir segja og það 

sé trúnaðarmál. 

Nemendur eru hvattir 

til þess að taka þátt í 

umræðunum. 

 

 

Frásögn og hugsanir.  

Nemendur segja frá 

upplifun sinni, líðan og 

hugsunum.  

 

 

 

 

 

 

Viðbrögð.  

Hvernig líður 

nemendunum.  

 

 

 

Ræðir við nemendurna 

um trúnað innan 

hópsins. Nemendur 

setjast á púða, kveikt er 

á kerti og lesið er upp 

ljóð. Nokkur hugtök 

rædd t.d. sjálfsásökun 

og söknuður. 

 

 

 

Fær nemendur til þess 

að ræða um dauðann, 

sorgina og missinn og 

einnig um þann látna. 

 

 

 

 

 

 

Fær nemendur til þess 

að ræða um tilfinningar 

sínar og hvernið líðan 

þau megi búast við á 

næstunni og mikilvægi 

þess að geta leitað til 

hvors annars og deila 

með sér tilfinningum. 

 

Nemendur setjast niður 

og hlusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemendur segja frá 

líðan sinni, 

tilfinningum og 

upplifunum. Hvaða 

áhrif dauði hins látna 

hefur haft á þau. Rædd 

eru fyrri áföll 

nemendanna. 

 

 

Tilfinningar ræddar og 

bornar saman.  
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2.Kennslustund 

 

Önnur kennslustund nýtist til þess að ræða um jarðarfararsiði og að undirbúa 

nemendur eins vel og hægt er fyrir jarðarför látins bekkjarfélaga. Megin tilgangurinn 

er að þau viti hvernig slík athöfn fer fram og gefa þeim færi á að ræða saman ef 

spurningar vakna. 

 

 

Tími Kennslustund Framlag kennara Framlag nemenda 

10 mín.  

 

 

 

 

 

10 mín 

 

 

 

 

 

 

15 mín 

 

 

 

 

 

 

5 mín 

Upphaf.  

Kennarinn kynnir 

verkefnið. 

 

 

 

Frásögn. 

Sóknarpresturinn fer 

yfir jarðafararsiði. 

 

 

 

Viðbrögð.  

Nemendur spyrja 

spurninga. Umræður til 

þess að kveða niður 

ótta við hið óþekkta. 

 

 

 

Eftirfylgni. 

Kennari fer yfir það 

sem presturinn hefur 

sagt nemendum frá. 

 

Kynntur er 

sóknarpresturinn sem 

mun taka að sér 

námsefni tímans.  

 

 

Sóknarpresturinn ræðir 

við nemendur og sýnir 

þeim myndir tengdar 

efninu. 

 

 

Rætt um hverjir hafi 

farið í jarðarför og 

upplifun þeirra, sorg og 

söknuð. 

 

 

 

 

Sóknarpresturinn lætur 

vita að þau geti leitað 

til bæði hans og 

kennarans. 

 

Nemendur koma sér 

þægilega fyrir. 

 

 

 

 

Nemendur hlusta á og 

fylgjast með. 

 

 

 

 

Rætt um jarðarfarir, 

sorg og söknuð. Þeir 

sem farið hafa í 

jarðarfarir segja hinum 

frá. 

 

 

 

Nemendur þakka fyrir 

sig.  
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3.Kennslustund 

 

Þriðja kennslustund fer í ljóðavinnu. Kennari les upp ljóð fyrir nemendur um dauða 

og sorg. Nemendur semja ljóð um látinn bekkjarfélaga. Megin tilgangurinn er að fá 

nemendur til þess að koma hugsunum sínum í ljóðaform. 

 

 

Tími Kennslustund Framlag kennara Framlag nemenda 

10 mín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 mín 

 

 

 

 

 

 

 

10 mín 

 

 

 

 

 

 

Upphaf.  

Kennarinn kynnir 

verkefnið 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frásögn og hugsanir.  

Nemendur koma 

hugsunum sínum og 

tilfinningum í ljóð.  

 

 

 

 

Viðbrögð. 

Hvernig líður 

nemendunum.  

 

 

 

Kennari biður 

nemendur koma sér 

fyrir við borðin sín, 

kveikt er á kertum og 

spiluð er róleg tónlist. 

Hann les ljóð fyrir þau 

og hvetur þau til þess 

að semja ljóð um eigin 

tilfinningar.  

 

 

Kennari biður 

nemendur að vera 

einlæg og að þeir sem 

treysta sér til muni  

gefa ljóðin sín til 

foreldra hins látna. 

 

 

Kennari skoðar ljóðin 

og ræðir um  

tilfinningar nemenda í 

kjölfarið. 

 

Nemendur setjast við 

borðin sín og hlusta á 

fyrirmæli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemendur setja 

tilfinningar sínar á 

blað í formi ljóðs.  

 

 

 

 

 

Nemendur segja frá 

þeim tilifnningum sem 

vöknuðu við skrifin. 
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4.Kennslustund 

 

Fjórða kennslustund fer í að heimsækja leiði þess látna. Megin tilgangurinn er að 

nemendur fylgi þeim látna og finni að þeir geti heimsótt leiði hans þegar sú löngun 

vaknar. 

 

 

Tími Kennslustund Framlag kennara Framlag nemenda 

10 mín 

 

 

 

 

 

30 mín 

 

 

 

 

 

5 mín 

Upphaf. 

Nemendur og kennari 

fara í kirkjugarðinn. 

 

 

 

Kyrrðarstund. 

Allir safnast saman við 

leiðið og hitta 

sóknarprestinn. 

 

 

Heimför. 

Farið er til baka til 

skólans. 

 

Kennari kannar hvort 

allir séu mættir. 

 

 

 

 

Kennarinn kemur með  

blóm sem lögð eru á 

leiðið, sóknarpresturinn 

fer með bæn. 

 

 

Kennari er tilbúinn til 

þess að ræða við þá 

sem vilja á leiðinni til 

baka. 

 

 

Nemendur ganga af 

stað. 

 

 

 

 

Nemendur eiga stund 

við leiðið og fara 

saman með bæn. 

 

 

 

Nemendur ræða sumir 

hverjir við kennarann á 

meðan aðrir eiga stund 

í þögn. 
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Námsgögn og kennslutæki 

 

1.Kennslustund: 

Námsgögn: Lesið er eftirfarandi ljóð og kerti tendruð. 

Ljóð 

Þau ljós sem skærast lýsa 

þau ljós sem skína glaðast 

þau bera mesta birtu 

en brenna líka hraðast 

og fyrr en okkur uggir 

fer um þau harður bylur 

er dauðans dómur fellur 

og dóm þann enginn skilur. 

(Friðrik Guðni Þórleifsson) 

 

Kennslutæki: Engin þar sem eingungis eru umræður eftir ljóðalesturinn. 

 

2.Kennslustund: 

Námsgögn: Myndir sem prestur hefur komið með til stuðnings.  

Kennslutæki: Myndum er varpað upp með powerpoint í gegnum tölvu. 

 

3.Kennslustund. 

Námsgögn: Lesið er sama ljóð og í 1.kennslustund, kerti tendruð og tónlist spiluð. 

Kennslutæki: Blað og skriffæri.  

 

4.Kennslustund. 

Námsgögn: Bæn sem sóknarprestur, nemendur og kennari fara með. 

Kennslutæki: Engin. 
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4. Lokaorð 
 

Í hröðu nútímasamfélagi eru meiri kröfur gerðar til skólans við umönnun og uppeldi 

barna. Þegar nemandi verður fyrir áfalli og sorg er að mörgu að hyggja. Þeir sem 

standa barninu næst þurfa að bregðast skjótt við. Skólinn þarf að búa yfir 

viðbragðsáætlun svo viðbrögð starfsfólks verði fumlaus.  Ekki er þó hægt að ætlast til 

þess að allir bregðist rétt við slíkum aðstæðum. Ef starfsfólk skóla hefur hlotið þjálfun 

og leiðsögn um áföll og sorg eru meiri líkur á að vel sé staðið að verki. Hafa þarf í 

huga aldur nemenda þegar áfallavinna er skipulögð. Mikil ábyrgð og tímafrek vinna 

hvílir á herðum kennara ef nemandi hans verður fyrir áfalli. Nauðsynlegt er að 

nemendur geti leitað til kennara síns til að efla öryggiskennd. Miklu máli skiptir að 

gefa nemendum réttar upplýsingar. Áföll steðja að á ólíkum tíma í lífi nemenda og því 

verða kennarar að vera undir það búnir að flétta sorgarvinnu inn í námsefnið án 

fyrirvara. Því er gott að hafa kennsluáætlun fyrir sorgarvinnu tiltæka, sem grípa má til 

í fljótheitum. Þannig hjálpar kennari nemendum sínum best að vinna úr áföllum. Sú 

vitneskja sem ég hef fengið við þessa umfjöllun um áföll og sorg í grunnskóla mun án 

alls efa nýtast mér í starfi sem grunnskólakennari um ókomna tíð.  
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