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Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um hvaða hugmyndir börn á leikskólaaldri gera sér um 

dauðann og hvernig þau upplifa fráfall náinna ættingja. Einnig er rætt um hvaða áhrif 

alvarleg veikindi náinna ættingja hafa á börnin. Hér er fjallað um hvernig best sé að 

hjálpa þeim að takast á við þessi áföll. Auk þess er rætt um leiðir til þess að gera 

leikskólabörn betur í stakk búin til að takast á við alvarleg áföll á borð við það að 

missa foreldri. 

     Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru eftirfarandi: Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

ef börnum er sagt satt um dauðsföll eða veikindi, þau fá að sjá hinn látna/veika og fá 

hlutverk í sorgarferlinu hjálpar það þeim að takast á við sorgina. Ekki síst vegna þess 

að það dregur úr ranghugmyndum þeirra. Hægt er, á heimilum og í leikskólum, að 

undirbúa börn fyrir alvarleg áföll með fræðslu um lífið og dauðann.  
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1 Inngangur 

Fátt er jafn sársaukafullt og að missa vini og ættingja. Undan þeim sársauka er ekki 

hægt að komast en hægt er að gera ýmislegt til þess að gera sorgarferlið auðveldara. 

Sú vinna er í eðli sínu fyrst og fremst á hendi syrgjandans en vinir, ættingjar og 

fagaðilar geta hjálpað hinum syrgjandi inn á brautir sem gera honum auðveldara að 

fá útrás og til að hann vinni úr reynslunni á sem jákvæðastan máta.  

     Starfi leikskólakennarans fylgir án undantekninga umönnun og menntun barna 

sem þurfa að ganga í gegnum veikindi og/eða missi foreldris eða náins ættingja. Þrátt 

fyrir það er lítil áhersla á þennan þátt í leikskólastarfinu. Margir leikskólakennarar 

hafa litla þekkingu og æfingu í að sinna barni og fjölskyldu þess við slíkar aðstæður 

þó svo að nokkuð hafi áunnist í þeim málum á síðustu árum. Vegna þessa eru 

kennarar oft mjög óöruggir þegar þeir þurfa að styrkja barn sem þarf að ganga í 

gegnum þrengingar í lífinu. Börnin eru næm á þetta og getur óöryggi kennarans gert 

þau óróleg. Í sumum skólum er skipulögð áfallahjálp til staðar en jafnvel þar skortir 

starfsfólkið oft þekkingu og reynslu. Það er því æskilegt að umfjöllun  um sorg, 

veikindi og dauða fái meira vægi í íslenskum leikskólum.  

     En hvernig? Hvaða ráð á að gefa foreldrum og hvernig er rétt að tjá sig við barn 

sem verður fyrir missi eða á veika foreldra, hversu mikið er æskilegt að barnið viti, 

hvenær og hvernig er best að segja barninu frá alvarleika málsins? Er einhvern 

tímann rétt að segja barni  ósatt? Í þessari ritgerð er reynt að svara þessum 

spurningum. Samfara því er fjallað um hvernig börn skynja dauðann og komið með 

tillögur um hvernig leikskólar geta unnið í samvinnu við foreldra að því að undirbúa 

leikskólabörn fyrir það að takast á við sorg vegna veikinda og/eða fráfalls foreldris 

eða náins ættingja.  

     Það eru persónulegar ástæður fyrir því að ég ákvað að fjalla um þetta efni. Ég 

missti manninn minn fyrir tuttugu árum. Synir okkar voru þá ungir. Það reyndist mér 

erfitt hversu lítið ég vissi um hvernig þeir skynjuðu veikindi og dauða föður síns. Ég 

fann hvað ég var vanmáttug og hversu kunnátta mín var lítil um það hvernig best 

væri að hlynna að þeim og styrkja til að gera missinn léttbærari. Einnig skynjaði ég 

hvað fólk var feimið og óöruggt að ræða um mál sem tengdust dauðanum, bæði 

gagnvart mér og drengjunum.  

      Ég tel að tregða samfélagsins til að tala um dauðann við börn geri sorgarferlið 

erfiðara en það þarf að vera. Börn skynja dauðann ekki á sama hátt og fullorðnir og 
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hafa oft ranghugmyndir sem gera þau hrædd og kvíðin. Ég tel að hægt sé að draga úr 

slíkum ranghugmyndum með markvissri fræðslu í leikskólum. Hér eru færð rök fyrir 

því. 

 

2 Þroski 

Í þessum kafla ætla ég að fjalla um málþroska og tilfinningaþroska. Þessir 

þroskaþættir skipta miklu máli þegar barn þarf að ganga í gegnum þrengingar í lífinu. 

Mikilvægt er að þeir sem vinna með börn hafi þekkingu á því hver þroski barnsins er. 

Því án hennar er erfiðara að lesa í hegðun og atferli barnsins. Rétt túlkun á þessum 

þáttum er forsenda þess að hægt sé að hjálpa börnum sem verða fyrir missi. Góð 

þekking kennara á þroska barna er líka forsenda þess að fræðsla um dauðann gagnist 

börnunum.  

2.1 Málþroski 

Hér er fjallað um málþroska tveggja til sjö ára barna. Með auknum málþroska eykst 

samskiptafærni barnsins og hæfni þess til að fá útrás fyrir tilfinningar sínar.  Ulla-

Britta Bruun segir í bók sinni Förskolealderens psykologi að Arnold Gesell telji að 

barn á þriðja ári ráði yfir tvö til þrjú hundruð orðum. Algengt er að barnið spyrji 

spurninga á borð við: „Hvað er þetta?”, hlusti á svarið og endurtaki svarið. Gesell 

segir að barn á fjórða ári hafi tök á allt að eitt þúsund orðum og það geti sagt frá 

einföldum hlutum á sinn hátt. Það notar ennþá: „Hvað er þetta?” En núna er það fyrst 

og fremst gert til þess að auka orðaforðann og æfa málnotkun. Skilningur barnsins 

helst í hendur við þá reynslu sem það hefur aflað sér. Þegar barnið er á fimmta ári eru 

framfarirnar hvað örastar í máltökunni. Það spyr sömu spurninga aftur og aftur til að 

máta við mismunandi samhengi. Það getur verið erfitt að skilja hvað barnið er að 

segja og hvað það er að meina. Mörkin á milli hins ímyndaðar heims og hins 

raunverulega eru svo ruglingsleg á þessum aldri. Skilningurinn  á orsök og afleiðingu 

eykst á þessu aldursskeiði. Setningaskipan hjá barni á sjötta ári er nokkuð góð og 

talsmátinn orðinn fullorðinslegri. Það spyr álíka mikið og áður, en nú er það fyrst og 

fremst til að afla sér þekkingar (Bruun, 1977:42,50,58,65). Þetta eru auðvitað 

einungis viðmið og ber að gæta þess að börn eru misfljót til máls og sum með 
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framburðarörðugleika. Huga verður vel að þeim því þau þurfa oft lengri tíma til að 

tjá sig og þau sem eru sein til máls eru lengur að skilja það sem um er rætt.  

2.2 Tilfinningaþroski: 

Svisslendingurinn Jean Piaget telur að hugsun mótist mjög af þroska taugakerfisins. 

Því verða röð þroskastiga óbreytanleg og ekki unnt að sleppa úr stigi. Piaget segir að 

börn á aldrinum 0 – 16 ára fari í gegnum fjögur þroskastig (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007:159). 

 0 - 2 ára skynhreyfistig,  

 2 - 7 ára foraðgerðastig, 

 7 - 12 ára hlutbundnar aðgerðir,  

 12 - 16 ára formlegar aðgerðir.  

     Á foraðgerðastigi kemur táknbundin hugsun fram en sjálflægni einkennir hugsun 

barnsins. Að mati Piaget ræður barnið ekki enn yfir færni til að draga ályktanir þrátt 

fyrir að það hafi þær upplýsingar sem til þarf (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 

2007:159). Leikskólaaldurinn er frá eins til sex ára. Þá er barnið sjálflægt í hugsun og 

ber talmál þess  vitni um það. Því finnst engin ástæða til að færa rök fyrir máli sínu 

gerir sér ekki grein fyrir því að það sé til önnur afstaða en þess eigin. Börn á þessum 

aldri tala mikið um það sem þau eru að gera en á ófélagslegan hátt. Telur Piaget það 

stafa af því að þau eiga erfitt með að setja sig í spor annarra. Það er einungis þegar 

þau spyrja spurninga og skipa fyrir sem þau reyna að gera sig skiljanleg (Aldís 

Unnur Guðmundsdóttir, 2007:163). Hérna er dæmi til að skýra þetta betur. Tvær 

stelpur fjögurra ára í mömmuleik tala mikið um hvað þær eru sjálfar að gera. Önnur 

segir: „Ég ætla að fara út í búð, setja brúðuna í vagninn” og svo framvegis. Hin segir: 

„Ég er að baka köku, viltu fá?“ Hún bíður ekki eftir svari, það skiptir ekki máli. En 

þegar hún vill fá brúðuvagninn til þess að setja dúkkuna sína í þá snýr hún sér að 

hinni stelpunni og segir ákveðið: „Ég vil fá vagninn fyrir dúkkuna mína.” Og núna 

bíður hún eftir svari. 

     Á foraðgerðarstigi persónugera börnin hlutina. Þau álíta að allir hlutir séu lifandi 

og að heimurinn sé búinn til fyrir þau (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007:164).   

Til gamans ætla ég að koma með nokkur dæmi hvernig börn svöruðu þegar þau voru 

spurð: „Til hvers er snjórinn?“ 
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 Hlynur (4ra ára):  Til að renna sér. 

 Kristín Edda (4ra ára): Til að renna sér og búa til snjóbolta. 

 Haraldur (3ja ára):             Til að fólk detti á hausinn og til að renna sér. 

Þegar lítill drengur heyrði ömmu sína segja að hún væri farin að eldast þá sagði 

stráksi: „Nei, amma mín, þú ert ekki gömul, ég er ekki búinn að eiga þig svo lengi“. 

(Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007:164). 

     Í ljósi þess hversu barnið er sjálflægt á þessum aldri er ekki  undarlegt að barn 

finni fyrir spennu í líkamanum sem það ræður ekki við þegar það fær ekki óskir sínar 

uppfylltar (Bruun, 1977:111). Barn getur átt það til að bíta leikfélaga sinn ef það fær 

ekki leikfangið sem það vill fá. Það ræður ekki við spennuna í líkamanum sem 

neitunin framkallar. Í bókinni Førskolealderens psykologi segir að fræðimenn séu 

ekki sammála um það hvort tilfinningaþróun stafi af þroska eða lærdómi. Þar kemur 

einnig fram að Gesell leggur mikla áherslu á þroska og heldur því fram að þróun 

tilfinninga sé eins og öll önnur þróun háð þroska einstaklingsins og ákveðin 

tilfinningamynstur séu fyrirfram ákveðin. Aðrir halda því aftur á móti fram að þróun 

tilfinninga sé aðallega afleiðing af lærðri hegðun. Rannsóknir á börnum hafa sýnt 

fram á að hræðsla er lært atferli. Tveggja ára barn veit ekki að snákur geti verið 

hættulegur en eldri börn hafa lært að hann geti verið það og hræðast hann af þeim 

sökum (Bruun, 1977:113). Ég hallast nú frekar að því að tilfinningar séu að miklu 

leyti lært atferli. Þó verðum við sennilega að vera búin að öðlast ákveðinn þroska til 

að vera fær um að vinna úr reynslu sem er líkleg til að móta tilfinningarnar.  

     Hræðsla er ónotaleg tilfinning og ekki síst fyrir ung börn sem vita ekki hvernig 

þau eiga að yfirvinna hana. Í bókinni Førskolealderens psykologi segir Ulla-Britta 

Bruun frá rannsókn á þriggja ára barni sem var hrætt við mýs og kanínur. Komið var 

með dýrin þegar barnið var að borða og á stað sem það þekkti og leið vel á. Smám 

saman voru dýrin færð nær barninu og með tímanum yfirvann barnið óttann. Þarna 

var tekin áhætta því ef þetta hefði ekki tekist hefði barnið mögulega getað fært óttann 

yfir á máltíðina (Bruun, 1977:114). Hægt er að draga þá ályktun að fyrir barnið skipti 

það máli að það sé á stað sem það þekkir og finnur til öryggiskenndar á þegar það 

þarf að takast á við erfiðleika. 

     Þróun tilfinningaþroskans er mishröð og mjög ólík hjá börnum. Ræðst hann mikið 

af uppeldisaðstæðum. Mikilvægt er að kennarinn hugi vel að þessum þáttum þegar 

hann þarf að styðja barn í sorg eða þegar hann vill undirbúa börn fyrir missi. 
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3 Barnið og sorgin.  

3.1 Skilningur barna á dauðanum. 

Ungbarn er háð umhyggju og umönnun foreldra sinna, þar finnur það til öryggis og 

byggir allt sitt traust á þeim. Aðskilnaður frá foreldrum í lengri tíma getur valdið 

barninu svipuðum tilfinningum og þegar hinn fullorðni verður fyrir sorg vegna 

dauðsfalls. Í byrjun mótmælir barnið aðskilnaðnum kröftuglega en með tímanum 

getur það orðið sinnulaust. Það sefur meira en áður en vaknar aðeins til að borða. 

Smám saman fer barninu að líða betur og það nær að tengjast á ný en 

tengslamyndunin er ekki eins djúp. Ef foreldrarnir koma til baka er alveg eins víst að 

það eigi erfitt með að taka þau í sátt aftur strax. Áhrif aðskilnaðar á barn getur haft 

varanleg áhrif á barnið í lengri eða skemmri tíma (Tamm, 1986:3-4). 

     Börn á aldrinum tveggja til fjögurra ára eiga erfitt með að skilja hvað dauði er. 

Þau telja að allt sem hreyfist sé lifandi, t.d. grasið og blómin sem vindurinn hreyfir, 

en allt annað dautt eða sofandi. Börnin telja sig geta haft áhrif á umhverfi sitt því þau 

trúa á töframátt hugans og nota ímyndun yfir það sem þau skilja ekki. Þau telja 

dauðann tímabundið ástand og því ekki ástæða til að óttast hann. Sonur minn sem var 

rétt rúmlega þriggja ára þegar faðir hans dó spurði mánuði síðar: „Mamma hvenær 

kemur sjúkrabílinn aftur með hann pabba?“  Þetta var alveg rökrétt í hans huga því 

hann heyrði sagt að núna liði pabba vel. Aftur á móti vissi bróðir hans sem var sjö 

ára að þetta var endanlegt ástand. 

     Þegar barnið finnur dauð dýr t.d. fugl, snák eða mús gefur það þeim tækifæri til að 

spyrja spurninga og kafa dýpra: „Getur læknirinn vakið hundinn sem dó til lífs á ný? 

Getur snákurinn sem kramdist undir fætinum mínum lagst svo hann verði lifandi 

aftur?“ Þau sanka að sér upplýsingum og með tímanum færa þau þær yfir á 

manneskjuna. Barnið sér ef til vill fullorðna fólkið gráta af sorg og heyrir það tala um 

dauðann. Með tímanum öðlast það með innsæi sínu skilning á að í tilverunni sé 

kraftur sem brýtur niður lífið og fullorðnir kalla dauða (Tamm, 1986:4-6). 

     Upp úr fimm ára aldrinum „fær barnið smá saman skilning á því að dauðinn er 

óafturkallanlegur og endanlegur. Þau sýna gjarnan sterk tilfinninga- og 

sorgarviðbrögð” (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1996:189). Á 

aldurskeiðinu fjögurra til sjö ára ganga  börnin í gegnum mikið þroskastökk bæði 

líkamlega og andlega. Velta alvarlega fyrir sér tilverunni og spyrja og vilja að þeim 
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sé svarað. „Hvers vegna deyr fólk?  Deyja allir? Hvert fara þeir?“ Börnin skynja að 

það var líf áður en þau fæddust. „Hvar var ég?“ spurði systurdóttir mín fimm ára 

þegar hún var að skoða fjölskyldualbúmið og sá að hana vantaði á myndina. Stuttu 

síðar sagði hún: „Ég var að púsla uppi hjá Guði.” 

     Það er stundum sagt  að börn gangi í gegnum „fyrstu tilvistarkreppuna”  á þessum 

aldri. Þau fara að óttast dauðann og er því mikilvægt að hlusta eftir því hvað barnið 

er að spyrja um og reyna að svara eða leiða samtalið áfram með leiðandi spurningum 

og taka þátt í þeirra umhugsunarefnum. Þau telja þó ekki að þau sjálf geti dáið þrátt 

fyrir að vita að önnur börn geti það. En það getur blundað í þeim hræðsla. Stundum 

eiga þau erfitt með að sofna því þau eru að hlusta á hjartsláttinn. Þetta gera þau vegna 

þess að þau vita að hjartað hættir að slá þegar einhver deyr. Þau eru einnig hrædd við 

að vera yfirgefin en það er það sem þau hræðast mest á þessum aldri. Þau vilja því 

oft ekki vera skilin ein eftir meðan þau eru að sofna. Börnin glíma við ýmisleg 

vandamál og mikilvægt að sýna þeim skilning. Rannsóknir sýna það að öll börn á 

þessum aldri trúa á líf eftir dauðann  (Sigurður Pálsson, 1998:63-66,69). Það 

auðveldar þeim að hugsa um dauðann, tilhugsunin um hann verður þá ekki eins sár 

og vonin um að hitta hinn látna aftur huggar þau.   

3.2 Viðbrögð  

Aldur og þroski barnsins ræður miklu um fyrstu sorgarviðbrögðin. Þroskinn ræður 

því einnig hvort barnið telji dauðann vera varanlegt eða skammtíma ástand. Það getur 

efast um að upplýsingarnar séu réttar og mótmælt þeim. Oft sýnir barnið lítil 

viðbrögð þó að það hafi grátið hátt og lengi þegar það  missti gæludýrið sitt stuttu 

áður. Sorg hinna fullorðnu getur haft lamandi áhrif á barnið og leitt til þess að því 

finnist það hálfpartinn utanvelta. (Tamm, 1986:60). 

     Þegar ég sagði syni mínum sem þá var sjö ára að pabbi hans væri dáinn eftir erfið 

veikindi, veinaði hann í stuttan tíma en þagði svo. Hann vaknaði svo morguninn eftir 

með hálsbólgu og þagði. Viðbrögð hans næstu vikurnar voru lítil, hann var eins og 

hann væri hálf lamaður. Hann gerði litlar kröfur fyrir sig en sýndi yngri bróður sínum 

mikla umhyggju og var mjög nærgætinn við mig. 

     Það er best fyrir barnið að sá sem flytur sorgartíðindi sé því sem nákomnastur. Ef 

um missi foreldris er að ræða er æskilegt að eftirlifandi foreldri geri það. Börn eru 

mjög ólík hvað varðar  þroska og skapferli. Þar af leiðandi er ekki til nein ein rétt leið 
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til þess að segja barni frá dauða ættingja og vina. Þó eru eftirfarandi ráðleggingar 

almennt gagnlegar.Velja skal stað sem hægt er að vera með barninu í næði, taka 

barnið í fangið eða halda utan um það. Líkamleg snerting skapar öryggiskennd. 

Vanda sig og hafa smá formála eins og: „Sorglegur atburður átti sér stað, þú verður 

að undirbúa þig undir slæmar fréttir.” Velja orðin svo að þau valdi ekki misskilningi 

hjá barninu. Varast ber setningar á borð við: „Hún amma þín er sofnuð svefninum 

langa” eða „Guð tók hana mömmu þína.” Barnið þekkir það að sofna og vakna aftur 

en núna fær það þær upplýsingar að amma vakni ekki aftur. Það gæti því spurt sig: 

„Getur verið hættulegt að sofna? Hvers vegna tók Guð mömmu frá mér? Hann hlýtur 

að vera slæmur“ (Sigurður Pálsson, 1998:16 -17). 

     Í greininni „Karakteristiske reaksjonsmønstre hos barn i kriser” segir Aud Fossen 

að afneitun sé þau viðbrögð sem er hægt að búast við þegar barn stendur frammi fyrir 

sársaukafullum aðstæðum. Þegar barni er greint frá að foreldri þess sé látið geta 

viðbrögðin verið lítt merkjanleg. Barnið neitar að viðurkenna missinn sem 

endanlegan og huggar sig með því að leita inn í ímyndaðan heim (Fossen, 1983:10-

11). Hafa verður í huga þroska barnsins og hvað það getur meðtekið. Með því að láta 

barn endurtaka það sem því hefur verið sagt er hægt að finna út hvað það hefur skilið 

og gefa barninu tækifæri til að tjá sig. Erfitt er fyrir barn að meðtaka mikið í einu því 

er æskilegt að tala oftar og stutt í einu við barnið. Það fer ef til vill í burt og leikur sér 

en kemur svo til baka og til að halda samtalinu áfram. Á þennan hátt fær barnið tíma 

til að vinna úr þeim upplýsingum sem það hefur fengið og til að raða saman 

hlutunum. Sársaukinn getur verið svo yfirþyrmandi fyrir barnið að það reynir að 

finna upp á einhverju skemmtilegu til að ýta sorginni burt. „Getum við fengið kött?” 

sagði stúlka til dæmis eftir að hún frétti að faðir hennar hefði dáið (Fitzgerald, 

1992:54). Barnshugurinn virðist finna leið til að lina sársauka og veita huganum næði 

til að melta og vinna úr upplýsingum. En þegar barn grætur ákaft verður að leyfa því 

að gráta út í ró og næði því það gerir barninu gott, þó að það sé erfitt fyrir fullorðna 

að hlusta á barnið. „Öllu skiptir að einhver sé til taks til að sinna því þegar það hefur 

þörf fyrir að spyrja” (Sigurður Pálsson, 1998:17). Mikilvægt er að leyfa barninu að 

tala sjálfu til að það geti fengið útrás. Það þarf á þolinmóðum og hjartahlýjum 

hlustanda að halda sem tekur það alvarlega, veitir því öryggi og hreinskilin svör. 
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3.3 Samskipti við börn þegar foreldrar þeirra eru alvarlega veikir. 

Sá tími sem líður frá því að sjúklingur veikist og þar til hann deyr er mjög mislangur 

og einnig misjafnt hvernig sjúkdómurinn þróast. Þegar um langan aðdraganda er að 

ræða vaknar sú spurning hvort það lengi bara ekki kvölina fyrir barnið ef það veit 

snemma um yfirvofandi dauða foreldris. Getur það ekki skyggt á hamingju barnsins? 

Margir velta fyrir sér hvort það sé slæmt fyrir barn að fylgjast með dauðvona 

sjúklingi og hvort ekki sé betra fyrir barnið að geyma minninguna um foreldri sitt 

þegar það var hraust en þegar það var sem veikast. Það er líka algengt að fólk hugsi 

með sér að það sé alltaf möguleiki á því að sá sem er veikur fái heilsuna á ný og það 

sé engin ástæða til þess að valda barninu óþarfa vanlíðan ef þetta lagist nú seinna. 

Foreldrarnir eru á þessum tímapunkti sjálfir undir miklu álagi og eru ef til vill ekki 

tilbúnir að horfast í augu við hvað veikindin eru alvarleg og þær miklu breytingar 

sem þau hafa í för með sér fyrir fjölskylduna. Þeir verða þó að reyna að horfast í 

augu við veikindin því barnið er mjög næmt á breytingar eins og fjölgun heimsókna, 

símhringinga og breytta hegðun foreldranna, það er fljótt að skynja að eitthvað er að 

og ótti þess getur magnast upp. Barn reynir að geta í eyðurnar og fær oft 

ranghugmyndir á borð við það að pabbi sé á spítala vegna þess að honum þyki ekki 

vænt um það (Fitzgerald, 1992:74-75). Það er mjög erfitt fyrir barn að burðast með 

slíka ranghugmynd, það getur fyllist sjálfsásökun því það finnst sökin vera sín. Börn 

hafa mjög frjótt ímyndunarafl, eru sjálflæg og trúa á töframátt hugans. Því geta þau 

haldið að þegar einhver þeim nákomin deyi hafi það verið vegna þess að þau höfðu 

einhvern tímann óskað þess í bræði. Þau tjá sig  ekki um þetta því þau skammast sín. 

Þetta getur verið þung byrði fyrir barn að burðast með. Það er hægt að taka slíka 

byrði af börnum ef skýrt er út fyrir þeim að  hugsanir geti ekki skaða annað fólk 

(Tamm, 1986:13).  

     Rannsóknir hafa sýnt fram á að þegar barn fær að vera þátttakandi í veikindunum 

getur það verið dýrmætt fyrir það. Barn sem hefur fengið að fylgjast með og verið 

tjáð að veikindin geti leitt til dauða getur hafið sorgarferlið áður en dauðsfallið á sér 

stað. Oft er hægt að merkja að barn gangi í gegnum slíkan undirbúning. 

Gerd (8 ára) vissi að faðir hennar var veikur, og hún hafði farið með á   

sjúkrahúsið. Spurði hún oft um, hvenær pabbi kæmi heim. Dag einn svaraði 

mamma hennar að hann kæmi ef til vill ekki heim aftur, og hún útskýrði fyrir 
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henni hvers vegna. Næsta dag teiknaði Gerd kirkjugarð, tvær grafir, hún hafði 

misst yngri systur nokkrum árum fyrr, kross og prest og á grafirnar skrifaði hún 

nöfn systur sinnar og föður síns. Móðurinni fannst þetta hræðilegt en áttaði sig 

fljótt, að þetta var aðferð stelpunnar til að skýra það sem hún hafði fengið að vita 

um framvindu sjúkdómsins. (Dyregrov, 1992:89-90). 

Þetta sýnir hvað barnið hefur gott af því að tala sé við það á hreinskilinn hátt og að 

það geti snúið sér að því að vinna sig áfram í sorginni í stað þess að eyða tíma í að 

ímynda sér eitthvað enn verra.  

     Þegar foreldri liggur á sjúkrahúsi er gott að undirbúa barnið áður en það fer í 

heimsókn og lýsa því á hverju það geti átt von. Hvernig er umhorfs á sjúkrastofunni, 

hvernig tækin líta út, hvernig lyktin sé, hvaða hljóð heyrast á spítalanum. Allt getur 

þetta verið barninu framandi og valdið óöryggi. Æskilegt er að ræða útlit 

sjúklingsins, einkum ef hann hefur látið á sjá. Það getur verið gott fyrir barnið að 

koma með gjöf og þá eitthvað sem það hefur valið eða útbúið sjálft. Þannig fær 

barnið hlutverk sem getur hjálpað því að vinna á öryggisleysinu sem gjarnan fylgir 

nýjum aðstæðum. Innihald pakkans getur líka skapað umræðugrundvöll og gert 

heimsóknina þægilega (Fitzgerald, 1992:77-78).  

     Það er mikilvægt fyrir barnið að það fái að umgangast sjúklinginn og það líði ekki 

langur tími á milli heimsókna. Það gerir barninu kleift að fylgjast með og vera 

þátttakandi í umönnuninni. Passa verður vel upp á að barnið geri sér grein fyrir að 

sjúkdómurinn sé ekki smitandi. Best er að segja barninu frá því í góðu tómi og láta 

barnið endurtaka svo að maður viti hvort það skilji og til að það fái tækifæri til að 

spyrja. Barnið ætti þá síður að vera hrætt við að faðma og liggja hjá þeim sjúka og 

sýna með því hluttekningu auk þess að leita sjálft eftir huggun  (Fitzgerald, 1992:75).  

Þegar barn heimsækir sjúkling reglulega getur það fylgst með og gert sér grein fyrir 

hvert stefnir. Það er jafnframt þátttakandi í ferlinu og hefur hlutverki að gegna. Sá 

fullorðni getur deilt með barninu hvernig sér leið þegar hann heyrði fréttirnar og 

svarað spurningum sem barnið vill spyrja. Barnið hefur fremur vilja og getu til að 

spyrja slíkra spurninga þegar að heimsóknirnar eru margar. Æskilegt er að 

heimsóknirnar séu stuttar til að þreyta hvorki sjúklinginn né barnið og eins og áður er 

sagt er  mikilvægt er að gefa því tíma til að ræða málin á eftir (Fitzgerald, 

1992:76,79-80,82). 

     Áleitnar og einlægar spurningar barna geta valdið öryggisleysi hjá fullorðnum. 
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Ekki síst vegna þess að hinir fullorðnu eru oft sjálfir hræddir og eiga eftir að glíma 

við mikilvægar spurningar (Sigurður Pálsson, 1998:5). Foreldri eða einhver annar 

nákominn barninu sem tekur að sér að greina því frá veikindunum verður að vera 

búinn að undirbúa sig vel til að geta svarað spurningum barnsins. Mikilvægt er fyrir 

fólk að vera hreinskilið og viðurkenna ef það veit ekki svarið, segja: „Ég get ekki 

svarað þessu núna. Ég ætla að hugsa mig um og ég svara þér seinna” (Dyregrov, 

1992:96). Þó svo að von um bata sé hverfandi er gott að segja barninu að alltaf sé 

von þó hún sé ekki mikil. Einnig verður að útskýra fyrir barninu að flestir sjúkdómar 

séu hættulitlir. Forðast verður í lengstu lög að vekja upp óþarfa hræðslu hjá barninu 

(Dyregrov, 1992:15). Það verður að styrkja barnið eins og kostur er og fullvissa það 

um að ættingjarnir hugsi um það hvað svo sem framtíðin beri í skauti sér.  

     Ef vel er staðið að málum er hægt að ljúka hluta sorgarferlisins fyrir dauða 

sjúklingsins og getur það haft í för með sér ákveðinn létti fyrir barnið. Sjö ára stúlka 

sem átti dauðvona föður sagði rétt fyrir jólin: „Væri það ekki gott ef pabbi dæi á 

jólunum, þegar Jesús fæddist.” Þessi stúlka hafði verið þátttakandi í sjúkdómsferli 

föður síns og sorgarferlið var komið það langt hjá henni að hún var tilbúin að leyfa 

föður sínum að fara (Fitzgerald, 1992:60). Það ætti ekki einungis mikill léttir fyrir 

barnið að finna að það er tilbúið að sleppa heldur einnig fyrir eftirlifandi foreldri. Því 

þá getur það sjálft haldið áfram sínu sorgarferli samhliða barninu.   

3.4 Umgjörð og fræðsla  

Fólk vill almennt gera allt sem það getur til þess að lina þjáningar barns sem þarf að 

horfast í augu við veikindi eða fráfall foreldris. Freistandi getur því verið að vera 

eftirgefanlegur við syrgjandi barn. En það getur verið slæmt fyrir barnið. Barninu 

líður illa, hefur fengið áfall og á erfitt með að skilja hvað er í gangi og finnst sem 

veröldin hafi hrunið í kringum það. Mikilvægt er fyrir barnið að reynt sé að halda 

daglegum venjum eins og kostur er. Það veitir barninu öryggi og því finnst síður að 

allt lífið sé í upplausn (Fitzgerald, 1992:75-76). 

     Í grein sinni “Barnehagen som forebyggende barnevern “segir Annebjörg Soleim 

að gott sé fyrir barnið að fara í leikskólann, því það er vant því og það er hvíld fyrir 

það að komast burt frá heimilinu og fá þá tækifæri til að hitta börn og fullorðna utan 

heimilisins (Soleim, 1983:51). Barnið hittir vini sína og getur fengið útrás gegnum 

leikinn án þess að þurfa að hafa áhyggjur. Í skólanum getur barnið leitast við að fá 

svör við því sem því liggur á hjarta. Í þeim skólum sem markvisst hefur verið rætt 
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um að dauðinn sé eðlilegur endir á lífinu og barnið hefur vanist því að tala um þessi 

mál verður auðveldara fyrir það að tjá sig og leita eftir stuðningi. Ef kennarar hafa 

aflað sér þekkingar og reynslu á þessu sviði hjálpar það barninu. Þekking og reynsla 

kennaranna er sennilega einnig hjálpleg fyrir foreldrana og ætti að auðvelda þeim að 

leita til kennaranna þegar barnið þarfnast aðstoðar í tengslum við veikindi eða missi. 

Vitneskjan um þetta starf í skólanum ætti að gera foreldra barnanna rólegri og 

öruggari um að kennararnir hafi þá þekkingu sem þarf til að sinna barninu vel. 

     Eins og áður hefur komið fram er erfitt fyrir foreldri að segja barni sínu frá 

alvarlegum veikindum eða dauðsfalli. Líklegt er að barn sem hefur tekið þátt í 

markvissri vinnu í skólanum geti hjálpað foreldri sínu, því það hefur öðlast þekkingu 

og hefur færni til að spyrja spurninga sem geta leitt samtölin áfram. Samnemendur 

barnsins ættu að einnig hafa betri skilning og geta stutt barnið án þess að vera of 

uppteknir af málinu. 

     Í mörgum skólum eru til viðbragðsáætlun sem stuðst er við þegar nemendur verða 

fyrir eða verða vitni að slysi, veikindum, dauðsfalli eða öðru sem getur valdið 

áfallastreitu eða sorgarviðbrögðum. Ætla má að þau börn sem eru vön að tala um 

lífið og að dauðinn sé eðlilegur endir á lífinu hafi víðari sjóndeildarhring en þau sem 

ekki hafa gert það og því betur undir það búin að takast á við vandamálið. 

     Ömmustelpu vinkonu minnar sem missti pabba sinn þegar hún var sjö ára gömul 

þótti það erfitt þegar ein skólasystir hennar var sífellt að reyna að hugga hana á 

ýmsan hátt. Til dæmis með því að segja að mamma hennar gæti nú fengið sér nýjan 

mann. Skólasystirin vildi vel en kunni ekki réttu aðferðina. Hún skildi ekki að 

ömmustelpan vildi bara fá að vera í friði í skólanum. Þarna hefðu kennararnir átt að 

fylgjast með og grípa inn í. Sennilega er hægt að draga úr óheppilegum atvikum á 

borð við þetta með því að börn venjist því frá unga aldri að rætt sé um dauðann við 

þau á eðlilegan hátt. 

     Í okkar menningasamfélagi er erfitt að tala um dauðann. Barn finnur fljótt að það 

þarf að halda aftur af sér. Fullorðið fólk hefur líka tilhneigingu til að vermda barnið 

frá umræðunni um dauðann. En þar sem dauðinn er eðlilegur endir á lífinu, er það 

gott fyrir barn að deila spurningum og vangveltum með öðrum um það sem á fyrir 

okkur öllum að liggja. (Johansson, og Larsson, 1977:43).   

Alis var rétt fjögurra ára þegar eftirfarandi samtal var skráð. Hún gat talað við 

foreldra sína um dauðann og þau hlustuðu á hana og biðu með að svara þar til þau 
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skildu hana. Það hjálpaði henni til að fá botn í það sem henni lá á hjarta svo gat hún 

haldið áfram við næsta verkefni. Þessi stúlka lá inni á spítala vegna þess að hún var 

að fara í smá aðgerð.  

Alis:    „Mamma, hvað verður um þá dánu?” 

Pabbi: „Þeir dánu eru grafnir niður í jörðina eins og afi og amma. 

Alis:  „Já, það er vatn niðri í jörðinni” 

Pabbi: „Já, þar sem hinu dánu eru, er bæði hlýtt og gott.” 

Alis: „Getur maður tekið eitthvað með sér?” 

Mor: „Já, það getur maður áreiðanlega.” 

Alis um leið og hún tekur snuðið út úr munninum: „Þá ætla ég örugglega að hafa það 

með mér.”  

Pabbi og mamma: „Það færðu örugglega, ef það ætti að fara að jarða þig, en það 

verður ekki, því þú verður frísk.” Að samtalinu loknu fór hún að leika sér (Jacobsen, 

1994:80). Svona eðlileg og afslöppuð samtöl eru góð fyrir barnið. Því það fær 

hreinskilin svör við þeim spurningum sem því liggur á hjarta.  

     Það er æskilegt að leikskólinn marki sér stefnu og hafi áfallateymi sem fer í gang 

þegar börn eða starfsmenn leikskólans verða fyrir áfalli. Mikilvægt er að allir 

starfsmenn skólans séu vel upplýstir. Þegar um er að ræða barn sem á alvarlega veikt 

foreldri eða látið foreldri, verður að búa til umgjörð kringum það. Gott getur verið að 

kennarinn á deildinni fari heim til barnsins og myndi þannig nánari tengsl við það og 

fjölskyldu þess. Það getur auðveldað barninu að snúa sér til kennarans þegar því líður 

illa. Fyrir barnið geta smáatriði á borð við að fara í gönguferðir þar sem bestu vinir 

barnsins eru teknir með og að það fái að vera inni í rólegheitunum þegar því líður illa 

skipt miklu máli. Mikilvægt er að gefa barninu tækifæri til að tjá sig þegar það er 

tilbúið til þess og passa að barnið fái ekki of mikið áreiti. Einnig er mikilvægt að 

venjulegri rútínu sé viðhaldið og reglur séu til staðar. Það veitir barninu 

öryggiskennd í allri óvissunni sem er í kringum það við þessar aðstæður. 
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4 Undirbúningur 

4.1 Trúmál   

Trúmál eru alltaf viðkvæm og hafa gegnum aldirnar valdið miklum deilum. Það sem 

er einum heilagt getur hljómað eins og hver önnur bábilja hjá öðrum. Kennari verður 

því að skoða hug sinn vel og halda sínum trúarskoðunum fyrir sig. Kærleikur, 

umhyggja og umburðarlyndi sem að mínu viti ætti að passa inn í flestöll trúarbrögð, 

eða trúleysi, væri hægt að hafa sem leiðarljós í kennslustundunum. Mikilvægt er fyrir 

barn að finna kærleika frá öðrum því þá líður því vel. Leiðin til að þroskast ætti að 

verða auðveldari og meiri líkur á því að barnið getið orðið hamingjusamt og víðsýnt. 

Kærleikurinn, umhyggjan og umburðarlyndið sem börnin finna hjá kennaranum gæti 

skila sér áfram til barnanna og svo áfram frá barni til barns. Þetta gæti hjálpað til að 

girða fyrir það að börn sem á einhvern hátt falla ekki inn í hópinn, t.d. börn af öðru 

þjóðerni, félagslega einangruð börn eða líkamlega fatlaðir fyndu sig ekki tilheyra 

hópnum og yrðu utanvelta. 

     Leikskólabörnin koma frá ólíkum heimilum þar sem ólíkir siðir og venjur tíðkast. 

Flest barnanna tilheyra þó kristinni trú og hafa verið skírð til hennar sem ungabörn. 

En vægi hennar er mismikið í uppeldi barnanna. Ef kristin trú er ekki hluti af 

daglegum venjum barns er engin ástæða að kynna hana í tengslum við dauðann. Það 

getur bara haft ruglandi áhrif á þau (Dyregrov, 1992:87). Þau geta tengt trúna við 

dauðann og því talið hana tengjast einhverju sem felur í sér sorg og vanlíðan.  

     Barn sem hefur alist upp við kristna uppfræðslu og vanist því að rætt sé um 

dauðann sem hluta að lífinu á auðveldara með að finna skýringar á ýmsum hlutum 

sem annars er svo erfitt er að útskýra. Afi drengs dó eftir að hafa verið lasburða um 

hríð, drengurinn kom til mín og sagði: „Hann afi er kominn til Guðs, þar er amma 

líka.” Svo fór hann að byggja úr kubbum en kom svo aftur: „Hann er glaður að hitta 

ömmu.”  Þetta mildar sorgina fyrir barnið og hjálpar því að finna einhverja skýringu 

eða tilgang. Það er gott fyrir barn að trúa því að Guð sé til og að hægt sé að leita til 

hans í sorg og gleði. En þau geta líka verið reið út í hann, skammað hann og spurt 

spurninga. Þegar sonur minn var þriggja ára spurði hann oft Guð hvers vegna hann 

hefði svona kalt úti því þá yrði pabba svo kalt þarna uppi hjá honum. Þetta gerði 

hann þegar við gengum í leikskólann á morgnana. Ef til vill fann hann þarna farveg 

til að fá útrás fyrir reiðina yfir því að pabbi hans var dáinn. 
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     Fyrir barn sem hefur fengið trúarlegt uppeldi er gott að vita að það verði aldrei 

yfirgefið því umhyggja Guðs umvefur það. Segja því að Jesús Kristur taki á móti því 

þegar það deyi og þá hitti það pabba og mömmu, sem annast það og huggi. Þetta 

veitir barni trúarlegan stuðning sem hjálpar því þegar það verður fyrir missi. 

Foreldrar verða að sýna hreinskilni við barn sitt og ekki gefa því aðrar trúarlegar 

skýringar en þeir sjálfir eru sannfærðir um. Því að misræmið kemur fyrr eða seinna í 

ljós og getur valdið vanda og vanlíðan (Sigurður Pálsson, 1998:50-51). 

     Þó svo að trúin geti styrkt barnið mikið er rangt hjá foreldrum að gera sér upp trú 

til að gera sér auðvelda fyrir þegar alvarlegur hlutur kemur upp eins og dauðsfall. 

Það kemur fyrr eða seinna að því að barnið sér að foreldrar sínir hafi ekki verið 

einlægir og getur fundist sem þeir hafi svikið sig. 

     Fara verður varlega í hvernig hlutirnir eru sagðir við barn og huga vel að aldri 

þess og þroska því það getur auðveldlega misskilið orð sem þessi: „Guð elskaði 

pabba þinn svo mikið að hann tók hann til himna.”  Barn gæti túlkað þetta þannig að 

hann hafi ekki elskað föður sinn nógu mikið og að þetta hafi því verið refsing. Einnig 

þegar sagt er að það sé Guðs vilji að mamma dó. Foreldra vilja kenna börnunum að 

Guð sé umhyggjusamur og elskandi. Þetta getur valdið reiði (Fitzcerald, 1992:58). 

Barnið getur reiðst við Guð því hann tók mömmu eða pabba frá því. Hverskonar Guð 

er það sem tekur pabba eða mömmu frá barninu sínu ? Getur hann verið góður? 

     Að mínu mati getur verið erfitt fyrir börn sem alast upp í fjölskyldum þar sem 

trúleysi er að sætta sig við að með dauðanum sé lífinu endanlega lokið. Trúlausir 

telja að hvorki Guð né framhaldslíf sé til. Þeir sem aðhyllast trúleysi eru oft 

rökhyggjumenn og byggja sína skoðum meðal annars á því að engar vísindalegar 

rannsóknir hafa sýnt fram á það að líf sé eftir dauðann. 

     Gott er fyrir kennara að hafa upplýsingar um bakgrunn barnanna og einkum ef 

upp kemur dauðsfall hjá fjölskyldum. Æskilegt er að sinna barninu í samræmi við 

þau lífsviðhorf sem það er vant á heimilinu. Það skiptir miklu máli fyrir barnið að 

það finni að því sé sinnt af alúð og öryggi. Því er æskilegt að kennari afli sér 

grunnþekkingar í þeim trúarbrögðum sem börnin aðhyllast á deildinni. Gott er fyrir 

börnin að fá að kynnast öðrum trúarbrögðum. Gagnlegt getur verið að fá barnið til að 

segja sjálft frá þeim með hjálp kennarans. Þetta getur víkkað skilning barnanna og 

virðingu fyrir skoðunum annarra. Sennilega er þó ekki ásæða til að veita öðrum en 

elsta hópnum í leikskólanum slíka fræðslu.  
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4.2 Sjálfsígrundun 

„Við þiggjum bæði líf og dauða í vöggugjöf” (Bragi Skúlason, 1992:44). Dauðinn er 

hluti af lífinu sem allir þurfa fyrr eða seinna að glíma við. Mörgum stendur ógn af 

orðinu dauði og því er það bannorð í huga margra. Það er ekki spurning hvort barn 

hafi þörf fyrir fræðslu um dauðann heldur hvenær það hefur not fyrir hana 

(Grollman, 1990:3). En áður en byrjað er að ræða og fræða börn um lífið og dauðann 

og að hann sé hluti af lífinu er nauðsynlegt að undirbúa sig vel. Það er mikilvægt að 

kennarinn „skoði eigin huga, rifji upp eigin reynslu og geri sér grein fyrir eigin 

tilfinningum og afstöðu til dauðans” (Sigurður Pálsson, 1998:5). Kennarinn hefur að 

baki reynslu sem hann hefur safnað að sér gegnum árin . Sú reynsla samanstendur af 

bæði gleði og sorg. Þar af leiðandi er gagnlegt fyrir kennarann  að fara yfir líf sitt og 

athuga hvort hann eigi slæmar minningar sem geta haft áhrif á kennsluhætti hans. 

Maðurinn er mikil tilfinningavera og því geta tilfinningarnar orðið skynseminni 

yfirsterkari. Því er nauðsynlegt fyrir kennara sem fjallar um svona vandmeðfarið og 

viðkvæmt efni að vera í góðu jafnvægi og hafa trú á því að hann sé tilbúinn fyrir 

verkefnið. Hvernig ætlar kennari að útskýra fyrir barni hvað býr að baki orðinu 

dauði? Þetta er eitt af mörgum atriðum sem hann verður að vera búinn að velta fyrir 

sér. Það að reyna að skilja hvað felst í orðinu dauði tekur alla ævina, byrjar strax í 

æsku og endar á gamals aldri (Grollman, 1990:3)  

     Börn eru einstaklega næm, skynja gleði, reiði, óöryggi eða vanlíðan hjá öðrum 

með því að  lesa úr svip eða heyra hljómfall raddarinnar (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007:185). Þau eiga því auðvelt með að gera sér grein fyrir hvort 

hugur fylgir máli. Gott er fyrir barnið að finna góða nærveru frá kennaranum. Þegar 

barn tekst á við sorgina er dýrmætt að búa yfir þekkingu sem tengist ljúfri samveru 

með kennurum og samnemendum. Því er úrvinnsla á eigin tilfinningum til dauðans 

sérstaklega mikilvæg fyrir kennarann. Því betur sem hann skilur sig sjálfan því 

auðveldari verður vinnan með börnunum.   

Eftirfarandi spurningar eru vel til þess fallnar að rifja upp og skoða hug sinn: 

 Hver var þín fyrsta reynsla sambandi við dauðann? 

 Hvað lærðirðu um dauðann? 

 Hvernig leið þér sambandi við atburðinn? 

 Varstu „verndaður” gegn vitneskjunni um það sem gerðist í raun og veru? 
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 Varstu undirbúinn fyrir það sem þú áttir eftir að sjá þegar þú mættir í 

jarðarförina? 

 Varstu hvattur til að gráta ekki eða halda aftur af tilfinningum þínum? 

 Varstu huggaður eða var þér sjálfum falið að taka á tilfinningum þínum? 

 Varstu þvingaður til þess að gera hluti sem þú vildir ekki gera, á borð við það 

að kyssa lík? 

 Hvernig höfðu trúarlegar hugmyndir fjölskyldu þinnar áhrif á hugmyndir 

þínar um dauðann?   

 Hefur þú ennþá sömu hugmyndir í dag? 

 Hverjar voru þínar barnalegu hjátrúr tímabilinu? 

                                                               (Fitzcerald, 1992:42). 

 

5 Hugmyndir af vinnuferli 

Aldur og þroski barnanna skiptir miklu máli og verður kennarinn alltaf að hafa það í 

huga þegar hann vinnur með börnum. Til þess að ná sem bestum árangri í hópastarfi 

er æskilegt að hópurinn sé fámennur þannig að einstaklingurinn fái betur notið sín. 

Kennarinn getur þá líka sinn hverjum og einum betur. Gott er að miða við sex til tólf 

börn í hóp með tveimur kennurum. Það skilar að mínu mati betri árangri að hafa 

fámenna hópa, því meiri líkur eru þá á því að vinnustundirnar verði innihaldsríkar, 

hnitmiðaðar og notalegar, jafnvel þótt þær verði færri á hvern nemanda. Í öllu starfi 

og umræðu við börnin er mikilvægt að kennarinn gæti þess að börnin fái tíma til að 

skoða og ígrunda svo þau geti dýpkað skilning sinn. Hann á að leiðbeina þeim svo 

þau finni sína leið til að skilja lífið og dauðann í takt við menningu sína og uppruna. 

Gott er að byrja á því að ákveða markmið í samræmi við efnið og finna leiðirnar að 

því. 

5.1 Vinnufyrirkomulag 

Markmið:  Að barnið öðlist jafnhliða auknum þroska dýpri skilning á lífinu og að 

dauðinn sé órjúfanlegur hluti af því. Að barnið öðlist smám saman tilfinningu fyrir 

hringrás lífsins og geti talað um dauðann á eðlilegan hátt.  



20 
 

 Leiðir:  Fara í gönguferðir, fylgjast með gróðri og dýrum sem eru í umhverfinu, lesa 

og skoða bækur. Tala við börnin og reyna að dýpka skilning þeirra með leiðandi 

spurningum sem leiða þau áfram til frekari umhugsunar um eðli lífsins. 

Börnin njóta þess að í leikskólanum að boðið er upp á gott og metnaðarfullt starf. Þar 

fer fram markviss málörvun, ýmiskonar þemastarf, útinám, leikfimi svo eitthvað sé 

nefnt og ekki má gleyma því mikilvægasta frjálsa leiknum. Það sem skiptir mestu 

máli er að börnunum líði vel, þau séu hamingjusöm, örugg og með jákvæða 

sjálfsmynd. Hægt er að líkja markmiðinu við snældu með þræði á, þráðurinn fer svo 

inní alla þætti starfseminnar átakalítið en er alltaf til staðar. Svona til að minna á 

markmiðið væri gott að hafa fjórar áhersluvikur. Eina í hverri árstíð. Þá gætu nýir 

kennarar notað tækifærið og kynnt sér efnið og eldri endurnýjað þekkingu sína. 

     Eins og áður er nefnt í ritgerðinni er allt sem viðkemur dauða, sorg eða trúmálum 

mjög viðkvæmt. Þar af leiðandi er foreldrasamstarf mikilvægt. Æskilegt er að 

upplýsingar til foreldra um þessa starfsemi séu í námsskrá leikskólans. Mikilvægt er 

að foreldrar hafi aðgang að ítarefni til að skoða hvað liggur að baki. Í Aðalnámskrá 

leikskóla stendur að markmiðið sé að: “efla kristilegt siðgæði barna og leggja 

grundvöll að því að börnin verði sjálfstæðir, hugsandi, virkir og ábyrgir þátttakendur 

í lýðræðisþjóðfélagi sem eru í örri og sífelldri þróun”. (Menntamálaráðuneytið, 

1999:7). 

     Gott er að hafa sér kassa sem merktur er þessu verkefni með ýmiskonar 

fræðsluefni, barnabókum og gögnum á stað sem er aðgengilegur fyrir kennara og 

foreldra. Auk þess dagbók sem skráð er í hvernig gengur og einnig nýjar hugmyndir 

sem vakna. Þá er einnig hægt að skrá niður athugasendir sem koma frá börnunum 

sem kæmu að notum til að meta og endurskipuleggja þennan þátt  leikskólastafsins. 

     Á árinu sem leikskólabarnið verður þriggja ára fer „þráðurinn” af stað. Byrja er á 

vori með því að skoða brumin á trjánum, laukana og það sem er að vakna til lífsins, 

hafa orð um þetta og vekja áhuga þeirra. Hjá eldri börnunum er þetta ákveðinn 

hringur sem heldur áfram án upphafs eða endis. 

5.2 Náttúruskoðun/Útinám 

Eins og getið var í innganginum er þetta ekki hugsað sem bein viðbót fyrir kennarann 

við allt annað sem hann hefur á sinni könnu, heldur breyttar áherslur og samþætting 

við aðra kennslu. En markmiðið á bak við þetta er að  hjálpa börnunum af stað svo 
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þau skoði lífið í víðara samhengi en áður. Ef vel tekst til ættu börnin sjálf að sjá um 

að halda kennaranum við efnið með forvitni sinni og fróðleiksfýsn. 

     Kennarar fara mikið með börnin í  ferðir til að skoða, fræðast og njóta þess að 

vera úti í náttúrunni. Hvort sem um er að ræða villta náttúru eða skipulögð svæði 

með gróðri geta börnin rannsaka umhverfi sitt. Það að vera innan um gróðurinn og 

fylgjast með honum gefur barninu tækifæri til að skoða og skynja þær breytingar sem 

verða árstíðabundið í náttúrunni. Lærdómsríkt getur verið fyrir börnin að vera með 

matjurtagarð sem þau hjálpast að við að sjá um. 

     Árstíðirnar eru fjórar og hafa hver sín sérkenni. Vorið ber með sér tilhlökkun og 

væntingar því þá er gróðurinn að taka við sér. Á eftir kemur sumarið og þá blómgast 

gróðurinn sem gleður með fegurð sinni. Þá kemur haustið með alla sína litadýrð, 

laufblöðin falla af trjánum en uppskeran vekur stolt og gleði. Að lokum kemur 

veturinn og þá deyr gróðurinn eða leggst í dvala og snjórinn breiðir sæng sína yfir 

jörðina. Það er dapurlegt en þegar hugsað er til vorsins er hægt að gleðjast á ný. 

     Börn eiga auðveldara með að skilja ef þau hafa upplifað hlutina sjálf. Það getur 

verið bæði gaman og fróðlegt fyrir börnin að leika t.d. blóm, tré, orma, fugla og nota 

leikræna tilburði til að tjá hvernig árstíðarskiptin hafa áhrif á gróður og dýr. Gefa 

þeim tíma til að spá og „spekúlera“ og túlka með leik sínum. Æskilegt er að hafa 

þetta mjög einfalt fyrir yngri börnin og þróa þetta áfram í takt við getu og þroska 

þeirra. Elstu börnin gætu t.d. skoðað mannsævina frá sjónarhorni árstíðanna. Vor – 

fæðing, sumar – æska, haust – þroski, vetur – elli og dauði (Blackburn, 1995:21). 

Með því að skoða lífið út frá þessu sjónarhorni þá hjálpar það barninu að skynja að 

þeirra eigið líf sé einnig einhverskonar hringrás eins og er í náttúrunni.  

     Gott getur verið að ræða við börnin um dýrin og reyna að fá þau til að setja sig í 

spor þeirra. Ræða t.d um fugla. Ránfuglar ræna stundum eggjum og ungum frá minni 

fuglum. Hversvegna gera þeir það? Eru þeir vondir? Hvernig líður þeim sem missa 

ungana sína? Er í lagi að vera dapur stundum? Hvers vegna? Það að setja sig í spor 

fuglsins getur hjálpað þeim að skilja hvað sorgartilfinning er. Þegar barnið hefur orð 

yfir tilfinningar sínar hjálpar það því að skilja þær. 

     Að finna til samúðar með öðrum kemur smám saman með auknum þroska hjá 

þeim. Ein leið er að taka barn með þegar kennari fer og hughreystir annað barn sem 

grætur og gera engar kröfur til barnsins aðrar en þær að það fylgist með meðan 

grátandi barnið fær huggun. Þetta gæti kennt barni að þegar öðrum liður illa þá er 

gott að sýna samúð því  það veitir huggun og gerir gott.   
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5.3 Bækur 

 Vel skrifuð bók þar sem fjallað er um sorg og missi getur hjálpað börnunum að sjá 

hlutina í víðara ljósi. Gott er að athuga skilning þeirra á textanum með því að stoppa 

og ræða við þau um orð og orðatiltæki. Biðja þau að tjá með svipbrigðum hvernig 

sögupersónunum líður. Þannig máta þau sig við þær og öðlast innsýn í líðan þeirra. 

Að því loknu má ræða um bókina og forvitnast um hvað þeim fannst t.d. merkilegast 

eða sorglegast. Svörin má skrá niður hjá sér til að nota síðar. Fara seinna út með 

hópinn og ræða þessi atriði sem þau nefndu og ef til vill leiða þau af stað í að fara í 

leik sem spunninn er upp úr sögunni. 

     Tel ég að heppilegt að hafa tvær bækur sem lesnar yrðu ársfjórðungslega. Með 

þessum hætti gætu börnin dýpkað skilning sinn á söguþræðinum og persónunum með 

auknum þroska. Þá eiga þau auðveldara með að máta tilfinningar sínar við það sem 

sögupersónurnar ganga í gegnum.  

Bækurnar sem ég valdi eru: 

Það má ekki vera satt  er einlæg og sönn. Sagan er sögð með orðum drengs sem 

missir föður sinn af slysförum. Bókin kemur inn á tilfinningar eins og væntumþykju, 

sorg, reiði og von. Smám saman tekur drengurinn gleði sinni á ný þó svo að 

minningin um föður hans sé ætíð til staðar (Guðrún Alda Harðardóttir, 1997) 

     Afi og ég tölum saman um dauðann er falleg saga sem skrifuð er út frá kristnum 

sjónarhóli sem segir frá stelpu sem heimsækir afa sinn og ömmu í sveitina. Þar 

fylgist hún með afa sínum hugsa um dýrin, þau tala mikið saman og hann svarar 

spurningum hennar af einlægni (Alex og Alex, 1984) .  

     Börn geta lært mikið af bókum. Þær eru örvandi fyrir málþroskann og þær koma 

inn á  tilfinningar. Sum ævintýri og sögur sem börnin heyra eru ekki fallegar. Í 

sögunni  Hans og Grétu, kynnast þau vondu stjúpunni, einnig er sagt er frá því þegar 

Hans og Gréta eru skilin eftir ein úti í skógi og slæg norn ætlar að borða þau. Þó svo 

að sagan endi vel að lokum þá kallar hún fram ótta og reiði hjá börnunum á meðan á 

ævintýrinu stendur. Það getur verið þroskandi fyrir börn að hlusta á svona sögur því 

þá gefst þeim tækifæri til að máta sínar tilfinningar við þær sem fram koma í sögunni 

og ræða um þær og kryfja. Það getur verið góð æfing sem þau byggja á þegar þau 

lenda í raunverulegum í aðstæðum sem framkalla slík viðbrögð (Stóra 

ævintýrabókin, 2007:110-123)  
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6 Að grípa tækifærið 

6.1 Barnsfæðing 

Fæðingin er upphaf lífsins sem allir gleðjast yfir. Þegar barn á leikskólanum eignast 

systkini er tilefni til að gleðjast með því. Bjóða barninu að koma með mynd svo það 

geti sýnt börnunum og sagt frá nýja barninu í fjölskyldunni. Spjalla um hvað litla 

barnið getur gert og hvað ekki. Einnig  um tilfinningar okkar til ungabarns og hvað 

okkur langar til að gera þegar það grætur. Hvernig líður ungbarninu? Hvers vegna 

verða mamma og pabbi að hugsa svona mikið um nýja barnið? 

     Gott er að gefa börnunum tíma til að ræða um þetta því þau hafa mörg hver 

reynslusögur sem þau vilja koma á framfæri. Þetta getur nýst hinum sem 

undirbúningur seinna meir þegar þau eignast sjálf systkini. 

     Dýr eru í miklu uppáhaldi hjá börnum. Það gæti verið gaman að ræða um þau og 

líkja þeim saman við lítil börn. Hægt er tala um ungviðið hjá dýrunum og íhuga 

hvers vegna þau eru miklu fljótari að komast á legg. Hvers vegna er það þeim 

nauðsynlegt? Er erfitt fyrir lambið að lifa úti í náttúrunni? 

6.2 Gæludýr 

Mörg börn alast upp á heimilum þar sem eru gæludýr Það getur verið þroskandi fyrir 

barnið og náin tengsl geta skapast. Þau myndast þegar barnið sinnir dýrinu, leikur sér 

við það, strýkur því eða horfir á það, t.d ef um fisk er að ræða. En gæludýrin deyja 

líka og það getur verið mjög sárt fyrir barnið. Sumir foreldrar hugsa með sér að best 

sé fyrir barnið að kaupa nýtt dýr í staðinn strax, kaupa alveg eins hamstur eða fugl í 

von um það að barnið taki ekki eftir því. Það getur líka verið freistandi að fá strax inn 

á heimilið nýjan kött í stað þess sem dó til að hugga barnið. Það er ekki góð 

hugmynd. Barn sem  kemst að því seinna að skipt hafi verið um dýr, getur fundist 

sem það hafi verið svikið og sárnað við foreldra sína og mögulega hafnað nýja 

gæludýrinu. Þegar þetta er gert missir barnið líka af tækifærinu til að ganga í gegnum 

sorgarferli sem er mjög þroskandi fyrir það og getur hjálpað því síðar.  Anna sem var 

fimm ára stúlka var mjög leið þegar hundur ömmu hennar átt dó. Hún grét mikið og 

leið illa. Foreldrar hennar gáfu sér tíma til að tala við hana og sögðu að hundinum 

liði vel uppi á himninum. Anna mætti skilning í sorg sinni sem og gerði það henni 

gott (Jacobsen, 1994:36).  
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     Fyrir barn sem missir gæludýr getur verið gott að koma með mynd af dýrinu í 

leikskólann til að sýna börnunum. Myndin getur  hjálpað börnunum á deildinni að 

ræða um dýrið og setja sig í spor barnsins og að sýna því samkennd. Gefst þarna 

tækifæri til að ræða um dauðann. Börnin geta spurt spurninga á borð við. „Hvað er að 

vera dáinn? Hvað  þýðir það?“ Þá getur verið gott að svara á móti með annarri 

spurningu: „Hvað gat dýrið gert meðan það var lifandi?“ Börnin svara: „Hlaupa, 

borða, sofa, hoppa, gelta, eignast hvolpa...,” ef um hund er að ræða. Þá er hægt að 

svara því til að ekkert af þessu geti hundurinn gert þegar hann er dáinn. Með því að 

útskýra hvað lífið er, getur það hjálpar börnunum til að skilja hvað felst í dauðanum 

(Fitzgerald, 1992:58). Þetta er einfalt og skýrt svar sem börnin eiga auðvelt með að 

meðtaka.  Ýmiss konar heilabrot verða hjá börnunum um hvort hundurinn verður 

settur niður í holu og jarðaður, og hvort hann fari til Guðs. Þá er best að svara þeim 

af heiðarleik eða með opnum spurningum sem gætu hjálpað þeim til að dýpka sinn 

skilning út frá þroska þeirra og reynslu. 

     Barnið sem átti dýrið sem dó finnur fyrir sorg og er dapurt. Gott er fyrir það að 

finna að hin börnin taki þátt í sorginni og það standi ekki eitt. Samfara þessu er hægt 

að ræða um tilfinningar og að það sé eðlilegt að gráta og vera dapur. Barnið finnur 

oft sína leið til að vinna sig fram úr sorginni og endurskapa aðstæður og fara í 

gegnum þær í leiknum.  

     Ef börnin finna dauðan fugl, mús, flugu eða jafnvel orm þegar þau eru úti í 

náttúrunni er  tilvalið að grípa tækifærið og útbúa jarðaför með hjálp barnanna með 

öllu því sem henni fylgir. Gefa þeim góðan tíma til að skoða, snerta og ígrunda. 

Æskilegt er að kennarinn standi á hliðarlínunni og gefi börnunum tíma og tækifæri til 

að fikra sig áfram sjálf en veita þeim ráð þegar þau sækjast eftir því. Það fer eftir 

aldri barnanna hversu mikið kennarinn þarf að vera þeim innan handar. Börnin verða 

að fá að gera hlutina eftir sínu höfði líka. Okkur hættir til að ákveða hvernig á að 

framkvæma hlutina en gleymum að sjónarhóll barnsins getur verið allt annar en 

okkar. 

6.3 Heimsókn í kirkjugarð  

Góð hugmynd gæti verið að fara á góðvirðisdegi í gönguferð um kirkjugarð en þá hef     

ég börnin sem eru sex ára eða á sjötta ári í huga. Á þeim aldri eru þau farin að skynja 

dauðann sem endanlegan. Áður en ferðin er farin er rétt að segja frá hvert ferðinni sé 
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heitið og grennslast fyrir um hvort þau hafi komið í kirkjugarð áður og hvað þau viti 

um þennan stað. Þetta er hugsað sem skoðunarferð til að vekja þau til umhugsunar 

um til hvers kirkjugarðar eru og  t.d. hvers vegna svona vel sé hugsað um leiðin. 

Gengið væri um garðinn að skoða leiðin: Legsteinana, krossana, blómin, trén, 

stytturnar og annað skraut sem er á þeim. Spjallað við börnin en þau látin sem mest 

ráða ferðinni um hvað þau vilja fá vitneskju um og eru tilbúin að meðtaka.  

     Miklu máli skiptir þegar farið er í kirkjugarðinn að veðið sé gott, svo börnunum 

geti liðið sem best. Benda þeim á fegurðina og hvað er friðsælt í garðinum. Fyrir 

börnin sem skoða kirkjugarðinn getur það virkað sem staðfesting á því að dauðinn er 

óhjákvæmilegur og hluti af lífinu. Eins er mikilvægt að láta foreldra vita um þessa 

ferð áður en hún er farin til þess að þeir geti undirbúið sig fyrir að þurfa að svara 

spurningum barnanna,   

      Þetta sem ég hef tæpt á hér á undan eru einungis nokkrar hugmyndir um hvernig 

hægt er að vinna með börnin svo þau öðlist dýpri skilning á lífinu, dauðanum og 

virðingu fyrir umhverfinu. Það skiptir miklu að þráðurinn verði hluti af hinu daglega 

starfi án þess að vera of fyrirferðamikill. 

 

7 Niðurlag 

Þegar dauða eða alvarleg veikindi ber að garði í fjölskyldum reynir fólk oft að hlífa 

börnum sínum við því að sjá þann veika eða látna. Fólk segir börnum sínum oft ekki 

satt um alvarleg veikindi og reynir að lágmarka þátttöku þeirra í því að kveðja hinn 

látna. Algengt er að foreldrar reyni að fela sorg sína fyrir börnum sínum. Þetta er gert 

til þess að lágmarka sársauka barnanna. En það hefur þveröfug áhrif. Börn eru næm 

og verða yfirleitt vör við það þegar eitthvað er að. Þau hafa líka ríkt ímyndunarafl og 

ímynda sér oft að hlutirnir séu verri en þeir í rauninni eru. Það að vera hreinskilinn 

við börnin og leyfa þeim að fylgjast með gerir börnunum gott og þau verða ekki eins 

óörugg. Sama má segja um það að leyfa börnum að sjá hinn látna og að taka mikinn 

þátt í því að kveðja hann. Börn sem fá að gera það eiga oft auðveldara með að vinna 

úr sorginni. Börn sem fá að vita að foreldri þess sé alvarlega veikt og kunni að deyja 

og fá að heimsækja það, geta hafið sorgarferlið fyrir dauða foreldrisins og oft lokið 

því fyrr en börn sem foreldrar hlífðu við sannleikanum. 

     Nær öll börn á leikskólaaldri hafa einhverjar ranghugmyndir um hvað felist í því 
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að vera dáinn. Það er til dæmis algengt að ung börn telji að dauðinn sé tímabundinn 

og að hinn látni komi fljótt aftur. Þetta getur gert það að verkum að barnið geti ekki 

kvatt hinn látna vegna þess að það er alltaf að bíða eftir að hann komi aftur. Hægt er 

að draga úr líkunum á að þessar og aðrar ranghugmyndum geri sorgarferlið lengra og 

erfiðara með því að fræða barnið um dauðann. Gott er að gera þetta þegar fráfall 

náins ættingja er yfirvofandi og eftir dauða hans. Best er þó að barnið hafi fengið 

sem mesta fræðslu áður en það fær slæmu fréttirnar.     

     Meginþungi þessarar fræðslu hlýtur alltaf að vera á hendi foreldranna en 

skólakerfið getur lagt sitt lóð á vogarskálarnar. Með því að vinna með lífið og 

dauðann í leikskólum og fræða foreldra um hvernig best sé að tala um dauðann við 

börn geta leikskólarnir stuðlað að markvissari og ítarlegri fræðslu. Einnig geta 

leikskólarnir aðstoðað foreldra sem eiga erfitt með að ræða þessi mál við börnin sín. 

Bætt þjónusta leikskólanna á þessu sviði ætti því að stuðla að dýpri skilningi barna á 

dauðanum og gera þau betur til þess fallin að takast á við missi náins ættingja. Ekki 

er þörf á að taka sérstakan tíma frá fyrir fræðsluna um lífið og dauðann heldur er 

hægt að samþætta kennsluna inn í aðra starfsemi leikskólans.   
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