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Útdráttur 

Í þessari ritgerð mun ég varpa ljósi á hvað felst í hugtakinu sorg og við hvaða 

aðstæður sú tilfinning getur komið upp. Út frá því fjalla ég um hvernig 

sorgarferlið lýsir sér og hvernig hægt er að vinna sig út úr því. Verkefnið er í 

tvennu lagi, annars vegar er geri ég grein fyrir sorg barna, sorgarferli og þeirri 

vinnu sem fer fram meðan á því stendur og hins vegar áfallaáætlun leikskólans 

Marbakka. Í áætluninni greini ég frá hugsanlegum sorgaraðstæðum leikskólabarna 

og fékk ég hugmyndir frá starfsfólki leikskólans um hvaða þætti starfsfólkið vildi 

hafa í áætluninni. Í lok ritgerðarinnar dreg ég saman hver er ávinningur 

leikskólans af því að styðjast við slíka áætlun í sorgaraðstæðum. 

Ástæða þess að ég kaus að fjalla um sorg barna og gera áfallaáætlun fyrir 

leikskólann Marbakka í lokaverkefni mínu er val mitt á fimmta misseri 

leikskólakennaranámsins, Áföll í nemendahópnum, námskeið sem fjallar um 

sorgaraðstæður og sorgarferli barna. Mér fannst námskeiðið hvetja til frekari 

fræðslu um aðstæður sem krefjast þess að kennarinn sé meðvitaður um hvað 

barnið er að ganga í gegnum hverju sinni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Formáli 

Ég vil færa þakkir þeim sem hafa stutt mig með ráðum og dáð í náminu 

undanfarin þrjú ár. Mig hefur lengi langað til að fara í háskólanám á sviði kennslu 

sérstaklega kennslu leikskólabarna. Þegar ég ákvað að sækja um inngöngu í nám í 

leikskólakennarafræðum við Kennaraháskóla Íslands, nú Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands, fékk ég mikla hvatningu frá foreldrum mínum, manninum 

mínum, börnum, tengdaforeldrum, systkinum, vinum og vinnufélögum. Þau hafa 

staðið þétt við bakið á mér og stappað í mig stálinu þegar hefur verið á brattann að 

sækja, fyrir það verð ég ævinlega þakklát. Einnig vil ég þakka Önnu 

Sigurðardóttur, námsráðgjafa í Háskóla Íslands, sem kenndi mér að skipuleggja 

nám mitt og tíma til að geta staðið við sett námsmarkmið ásamt því að hvetja mig 

líkt og fjölskyldan og vinir hafa gert. Að lokum færi ég Gunnari Agli 

Finnbogasyni, prófessor á Menntavísindasviði Háskóla Íslands og 

leiðsagnarkennara mínum í þessu verkefni, mínar bestu þakkir fyrir að vekja 

áhuga minn á áfallafræðum, sem réði miklu um efnisval í lokaverkefni mínu. 
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1. Inngangur  

Í áranna rás hefur áfallahjálp öðlast stöðugt meira vægi sem mikilvægur þáttur 

heilsugæslu þegar fólk verður fyrir ýmis konar áföllum og eru börn þar engin 

undantekning. Jafnt og þétt fjölgar þeim leikskólum sem gera sínar eigin 

áfallaáætlanir og nota þær sem verkfæri til að vinna úr sorg sem börn verða fyrir. 

Atle Dyregrov fjallar um mikilvægi slíkrar áætlunar í bók sinni Beredskapsplan 

for skole og beinir hann meðal annars spurningum til kennara s.s  hvernig ætlar þú 

að taka á aðstæðum sem upp koma ef nemendur þínir lenda í rútuslysi? Hvernig 

ætlar þú að segja börnum og foreldrum frá því sem kom fyrir. Í bók Dyregrov eru 

leiðbeiningar fyrir kennara um hvernig skuli bregðast við ólíkum aðstæðum sem 

börn lenda í og hvaða aðferðir henti best í hverju tilviki t.d. við dauðsfall, slys eða 

alvarleg veikindi. Í hverju tilviki sem fjallað er um í bókinni fær kennarinn innsýn 

í hvernig hann getur nálgast foreldra, nemendur, starfsfólk og aðra sem að málinu 

koma með virðingu. Bókin er því mikilvægt tæki fyrir þá sem starfa daglega með 

börnum til þess að sinna áföllum sem þau verða fyrir. 

Þar sem ég hef unnið í leikskóla í tíu ár og kynnst mikilvægi áfallaáætlana á 

þeim vettvangi fannst mér áhugavert að útfæra í lokaverkefni mínu gerð 

áfallaáætlunar fyrir leikskóla. Í fyrri hluta verkefnisins er stiklað á stóru um þróun 

leikskóla á Íslandi frá árinu 1924 til að bregða upp mynd af þróun leikskóla frá því 

að vera dagheimili og stuðningur fyrir einstæðar útvinnandi mæður til þess að 

vera fyrsta skólastig barnsins, samþykkt með lögum nr. 78/1994 frá Alþingi . Að 

því loknu kynni ég leikskólann Marbakka, stefnu sem unnið er eftir og hvernig 

menning leikskólans hefur þróast frá stofnun hans. Síðan greini ég frá því hvað 

felst í hugtakinu sorg, skilningi barna á því eftir aldri, sorgarstigunum fjórum 

samkvæmt kenningum Georg H. Pollock sem var fræðimaður á sviði lækninga. Þá 

er fjallað um viðbrögð barna við ólíkum aðstæðum miðað við aldur þeirra og 

þroska samkvæmt kenningum Jean Piaget og Lev Vygotsky. Síðan fjalla ég um 

hve mikilvægt er að börn fái útrás fyrir tilfinningar sínar, og vísa þar til kenninga 

Atle Dyregrov, ásamt umfjöllun aðalnámskrár leikskóla og Birgittu Knudsdotter 

Olafson um hlutverkaleikinn.  

Í fjórða kafla verkefnisins fjalla ég um áfallaáætlun leikskólans Marbakka og 

greini frá áföllum sem starfsfólk hans þarf að takast á við og leiðir til að hlúa sem 



 

8 

 

best að barninu sem fyrir áfallinu verður svo og hinum í barnahópnum. Ég greini 

betur frá uppbyggingu áætlunarinnar í þeim þætti síðar í verkefninu.  

1.1 Þróun leikskólans 

Ef saga leikskólans er rakin í stuttu máli kemur í ljós að hún nær allt aftur til 

ársins 1924 þegar Barnavinafélagið Sumargjöf setti á laggirnar fyrsta dagheimilið. 

Í byrjun var hlutverk þess einkum að styðja einstæðar útivinnandi mæður og 

fátæka foreldra, þar sem megináhersla var lögð á að veita börnum tilfinninga og 

líkamlega umhyggju, hlýju og öryggi, holla næringu og hreinlæti (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007:21). 

Árið 1931 var fyrsti leikskólinn stofnaður sem hafði sama hlutverk og fyrsta 

dagheimilið, að sögn Valborgar Sigurðardóttur fyrrverandi skólastjóra Fósturskóla 

Íslands (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:22). Hins vegar var bakgrunnur barnanna í 

leikskólanum annar en á dagheimilinu þar sem leikskólabörnin komu flest frá 

heimilum efna – og menntamanna sem vegna búsetu sinnar erlendis höfðu 

töluverða reynslu af leikskólum í öðrum löndum. Með árunum breyttust hlutverk 

leikskólans og markmið. Vegna aukinnar þátttöku kvenna í atvinnulífinu fjölgaði 

leikskólum og dagheimilum og voru þessar stofnanir settar undir 

Menntamálaráðuneytið árið 1973. Ástæða þess var tvíþætt, annars vegar að sjá til 

þess að börn fengju bestu mögulegu uppvaxtarskilyrði sem völ var á og hins vegar 

að gefa foreldrum kost á að vinna utan heimilis (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:21-

22). 

Árið 1981 var samþykkt á Alþingi breytingartillaga við lög nr. 29/1973 sem fól 

í sér ákvæði um að hver leikskóli þyrfti að vinna eftir þar til gerðri námskrá sem 

innihéldi markmið, stefnur og leiðir í starfi með börnum. Áframhald varð á þeirri 

stefnumörkun og var Valborg Sigurðardóttir fengin til að stýra enn frekari vinnu 

við námskrá sem fékk heitið Uppeldisáætlun fyrir dagvistunarheimili og kom 

áætlunin út árið 1985. Í þeirri áætlun voru sett fram markmið fyrir uppeldisstarfið 

ásamt hugmyndafræði og leiðir í uppeldisstarfi gagnvart ungum börnum. Þessi 

stefnumörkun markaði ákveðin tímamót og var hún undanfari Aðalnámskrár 

leikskóla frá árinu 1999 sem leikskólum landsins er nú skylt að vinna eftir.  

Árið 1991 voru dagheimilin lögð niður með nýjum lögum þar sem kveðið er á 

um að leikskólar taki við uppeldis- og menntunarhlutverki dagheimilanna 
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(Jóhanna Einarsdóttir, 2007:23). Árið 1994 var leikskólinn skilgreindur sem fyrsta 

skólastigið í menntakerfinu (Lög um leikskóla, nr. 78/1994) og starfsheitið 

leikskólakennari tók við af starfsheiti fóstrunnar (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:21-

24). Leikskólinn Marbakki í Kópavogi, var því í fyrstu dagheimili sem var breytt í 

leikskóla árið 1991. Saga dagvistunar barna í Kópavogi spannar tæp sextíu ár en 

fyrsta dagheimili bæjarins var stofnað um 1959 vegna örrar þéttbýlismyndunar 

sem varð í Kópavogi um það leyti. Fyrsta dagheimilið var við Hábraut rétt fyrir 

neðan Kópavogskirkju en þar er nú leikskólinn Kópasteinn sem var stofnaður árið 

1964 (Heiða Rúnarsdóttir leikskólastjóri Kópasteins). 

1.2 Kynning á leikskólanum Marbakka 

Leikskólinn Marbakki var stofnaður árið 1986 og fagnar hann því tuttugu og 

fjögurra ára afmæli þann 11. maí næstkomandi. Leikskólinn er staðsettur í grónu 

hverfi að Marbakkabraut 4 í Kópavogi. Leikskólastjóri er Hólmfríður 

Sigmarsdóttir og aðstoðarleikskólastjóri Svana Kristinsdóttir. Auk þeirra eru 

starfsmenn tuttugu og sjö talsins, fjórtán fagmenntaðir aðilar og þrettán 

leiðbeinendur.  

Sú stefna sem kennarar og starfsfólk leikskólans vinnur eftir kallast í daglegu 

tali Reggio stefnan. Aðferð hennar byggist á því að barnið er virkt í sínu 

lærdómsferli þar sem mikil áhersla er lögð á að barnið nái að túlka það sem augað 

fangar hverju sinni og gegna myndlist og myndsköpun því mikilvægu hlutverki í 

leikskólastarfinu. Höfundur stefnunnar, Loriz Malaguzzi, hélt því fram að börn 

hefðu hundrað tungumál og að samband væri á milli þess sem augað sér og 

höndin framkvæmir (Wallin, Karin, 1997:13). Skilningur barnsins byggist á örvun 

frá umhverfinu og kennurunum í því lærdómssamfélagi sem barnið dvelur í og er 

oft talað um þrjá þætti í því samhengi, umhverfið, kennarann og barnið 

(Hólmfríður Sigmarsdóttir leikskólastjóri Marbakka).  

Aðalmarkmið starfsfólks Marbakka er að hvetja börnin til að temja sér 

gagnrýna hugsun, svo þau verði virkir athugendur í sínum tilraunum og jafnframt 

að fá börnin til að velta fyrir sér tilgangi hlutanna með því að spyrja þau opinna 

spurninga. Með slíkum spurningum eykst áhugi barnsins á viðfangsefninu sem 

leiðir síðan til aukinnar þekkingar. Með því er litið á barnið sem sterkan, 

hæfileikaríkan og forvitinn einstakling (Cadwell, 1997:62-63).  
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Í Marbakka voru upphaflega þrjár deildir, tvær fyrir yngstu börnin reknar sem 

dagheimili eins og áður segir en deild elstu barnanna rekin sem leikskóli. Miklar 

breytingar hafa orðið á húsnæði leikskólans síðastliðin tvö ár með byggingu 

nýrrar álmu við eldri hluta hússins og bættust þar með við tvær leikskóladeildir. 

Nýja álman hýsir einnig eldhús, kaffistofu starfsfólks og sameiginlegt vinnusvæði 

barnanna. Breytingaferlinu er ekki lokið en næsta haust er áætlað að opna fimmtu 

deildina. Aldursbil barnanna minnkar því á hverri deild en stefnt er að því að hafa 

hverja deild aldurshreina, þ.e. einn árgang á hverri deild. Eins og leikskólinn er 

rekinn í dag eru börn sem dvelja á Bakka, deild fyrir þau yngstu, á aldrinum tólf 

til átján mánaða, á Bóli dvelja börn á aldrinum átján mánaða til þriggja ára, á 

Lundi er aldur barnanna frá þriggja til fjögurra ára og loks eru börnin á Læk á 

aldrinum fjögurra til sex ára. Fjöldi starfsmanna á deildunum er mismunandi og 

fer eftir fjölda barna hverju sinni en á hverri deild eru tveir leikskólakennarar sem 

jafnframt eru deildarstjórar, nema á Læk (deild elstu barnanna) en þar er einn 

deildarstjóri. Á hverri deild eru auk deildarstjóra þrír til fjórir starfsmenn.  

1.3 Hefðir og menning leikskólans 

Þegar Marbakki tók til starfa var fyrst hugað að því hvaða leið ætti að fara og eftir 

hvaða stefnu yrði unnið. Eftir vandlega skoðun beindist hugur starfsfólksins 

einkum að Reggio Emilia sýninni sem ég fjallaði um hér að framan. Í viðtali sem 

ég tók við þrjá starfsmenn leikskólans, sem hafa unnið þar nánast óslitið frá 

stofnun hans, kom fram að það sem einkenndi menningu leikskólans í upphafi var 

það lýðræði sem ríkti meðal starfsfólksins (Pálína Eggertsdóttir starfsmaður 

Marbakka). Meðal annars var lögð áhersla á að allir fengju tækifæri til að tjá sig 

um það sem brann á þeim hverju sinni og að haldið væri vel utan um nýja 

starfsmenn, það er að segja að þeir fengju tækifæri til að kynnast starfssemi 

leikskólans vel, um leið og þeir tileinkuðu sér stefnu skólans í störfum sínum.  

Þær miklu breytingar sem starfsfólk leikskólans hefur upplifað síðastliðin tvö 

ár hafa markað viss tímamót í sögu Marbakka. Leikskólinn er ekki aðeins að 

þróast og stækka úr þriggja deilda leikskóla í fimm deilda heldur er hver 

starfsmaður einnig í ákveðnu breytingaferli sem hluti af starfsmannahópnum. 

Samkvæmt kenningum Gunnars Finnbogasonar prófessors um hvaða áhrif 

kreppan hefur á einstaklinginn, merkir orðið kreppa nánast afgerandi þáttaskil, 
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afdrífaríka röskun eða skyndilega breytingu. Enn fremur að einstaklingur sem 

upplifir andlega kreppu, það er að segja lífsskilyrði hans eru á þann hátt að öll 

lífsreynsla og viðbrögð sem hann hefur lært og hingað til getað notað, gera honum 

ekki lengur kleift að ná tökum á daglegum kringumstæðum sem eru honum 

skiljanlegar og viðráðanlegar (Gunnar Finnbogason, 1998:4). Því er óhætt að 

segja að breytingarnar hafa valdið ákveðinni röskun á starfssemi leikskólans þrátt 

fyrir að starfsfólk hans leggi sig fram af öllum mætti við að veita börnunum sem 

þar dvelja jákvætt og hvetjandi vinnu– og námsumhverfi. 

Vegna aukinna krafna frá samfélaginu um að koma til móts við ólíkar þarfir 

barna, m.a. vegna fjölmenningarlegs bakgrunns þeirra, hefur starfssemi 

leikskólans breyst. Börnum af erlendum uppruna hefur fjölgað hér á landi jafnt og 

þétt sem leiðir af sér auknar skyldur samfélagsins við að kenna þeim að þekkja 

uppruna sinn. Að sögn Bergljótar Hreinsdóttur deildarstjóra breytast áherslur í 

starfi leikskóla eftir því sem fjölmenning eykst og er Marbakki þar engin 

undantekning en um 25% barnahópsins eru af erlendum uppruna (Bergljót 

Hreinsdóttir). Kennarar leikskólans eru vel meðvitaðir um þá þætti í aðalnámskrá 

leikskóla sem fjalla um fjölmenningu en samkvæmt henni á: 

Leikskólinn [...] að hjálpa börnum frá öðrum menningarsvæðum til að 

vera virkir þátttakendur í hinu nýja samfélagi án þess að þau glati 

tengslum við eigin menningu, tungu og trú. Þau þurfa að öðlast 

sjálfsöryggi í hinu nýja umhverfi og tilfinningu fyrir því að þau séu 

velkomin þar. Þannig halda þau sjálfsvirðingu sinni og styrkja 

sjálfstraust sitt (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:15). 

 

Með stöðugri þróun í fræðum Reggio Emilia á Ítalíu gengur leikskólinn 

Marbakki samhliða henni í gegnum sitt mótunarferli. Starfsfólk Marbakka hefur 

ávallt fylgt þeirri þróun með miklum sóma og mótað sínar starfsaðferðir í takt við 

það sem átt hefur sér stað í höfuðstöðvum Reggio Emilia á Ítalíu en einnig eftir 

því sem fjallað er um í aðalnámskrá leikskóla hér á landi. Eitt af aðaleinkennum 

leikskólans er að viðhalda því lýðræði sem lagt var upp með í byrjun, árið 1986, 

hjá hverjum og einum einstaklingi. Hver starfsmaður leggur þar sitt af mörkum til 

að efla virðingu fyrir börnunum og er um leið jákvæð fyrirmynd þeirra 
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(Hólmfríður Sigmarsdóttir, leikskólastjóri Marbakka). Með það að leiðarljósi er 

Marbakki leikskóli sem leggur sig fram við að standa vörð um og efla 

lýðræðislegan vinnuanda hjá starfsfólki sem einkennist af gleði, áhuga og 

framtakssemi, sem skilar sér til barna leikskólans. Slíkt lýðræði hæfir vel þeirri 

úrvinnslu sem sorgin og sorgarferlið þarfnast, til þess að geta tekið tillit til þeirra 

breytinga sem verða á högum barns þegar sorgin kemur inn í líf þess. 

 

2. Sorg og sorgarferli  

Eitt af því sem manneskjan gengur í gegnum á lífsleiðinni er sorg og sorgarferli. 

Börn bregðast við sorginni hvert á sinn hátt og getur sorgarferlið oft verið þeim 

afar flókið og erfitt. Því er mikilvægt að barninu sé hjálpað af fagmennsku, einurð 

og virðingu við að vinna sig í gegnum slíkt ferli. Ef hugtökin áfall, sorg og missir 

eru skilgreind nánar kemur í ljós að áfall er doðatilfinning sem lýsir sér meðal 

annars í því að syrgjandinn tekur ekki eftir ýmsu í kringum sig. Meðal annars 

heyrir hann hvorki né skilur það sem sagt er við hann og sér ekki samhengi 

hlutanna. Slík viðbrögð vara oft í þrjá til fjóra mánuði og er sá tími oft nefndur 

,,doðatímabilið“ (Sr. Bragi Skúlason, 1992:17). Hugtakið sorg er skilgreint sem 

tilfinningaleg viðbrögð við missi einhvers sem viðkomandi hefur bundist 

tilfinningaböndum (Gunnar Finnbogason, 1998:6). Missir kemur oft í kjölfar 

sorgar og er slík tilfinning eðlileg viðbrögð einstaklingsins til dæmis eftir skilnað, 

slys eða annað mótlæti í lífinu. Margvíslegar tilfinningar fylgja sorginni þegar við 

verðum fyrir áfalli, s.s. vonbrigði, reiði, þunglyndi, tómleiki, örvænting og 

söknuður (Sr. Bragi Skúlason, 1992:6). Algengt er að í kjölfar þeirra komi 

látlausar spurningar frá barni sem spyr um það sem er því hugleikið og skiptir þá 

máli að hinn fullorðni sé heiðarlegur við barnið ef hann kann ekki svörin, en 

einnig að hafa samtölin stutt því börn þurfa langan aðlögunartíma í sorginni. Allar 

þessar tilfinningar eru eðlileg sorgarviðbrögð og fer það eftir hverju og einu barni 

hve sterkar þær eru. 

Þegar börn upplifa sorg fara viðbrögð þeirra að miklu leyti eftir aldri. Viðbrögð 

leikskólabarns, upp að fjögurra ára aldri, við sorgartíðindum geta verða allt önnur 

en barns sem níu ára. Í bókinni Sorgarviðbrögð, huggun í harmi, fjallar Ursula 

Markham meðal annars um mikilvægi þess að gera sér grein fyrir hvaða 
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hugmyndir börn hafa um dauðann. Hún skilgreinir hugmyndir þeirra á eftirfarandi 

hátt: 

 ,,Fram að fjögurra ára aldri líkir barnið dauðanum við að sofa lengi. Það 

sér þó dauðann líka sem aðskilnað frá þeim sem elskar það og annast. 

Tilhugsunin um að vera tekin frá þessu fólki getur fyllt barnið ótta og 

óöryggi“. 

 ,,Á milli fimm og níu ára aldursins lítur barnið á dauðann sem gerist 

einungis hjá öðru fólki og getur barnið litið á dauðann sem refsingu fyrir 

eitthvað sem það hefur gert af sér“. 

 ,,Frá níu ára aldri lítur barnið á dauðann sem endanlegan og gerir sér grein 

fyrir því að lokum deyja allir. Barnið hefur reynslu af dauðanum frá því að 

horfa á sjónvarpið eða hefur heyrt um dauða einhvers í fjölskyldunni. Á 

þessum aldri lítur barnið ekki á dauðann lengur sem svefn. Það þykist vita 

að hann sé óþægilegur og sársaukafullur og óttast jafnframt hið óþekkta 

(Markham, Ursula, 1997:84)“.  

Sorgin getur hins vegar komið fram við fleiri aðstæður en andlát og eru þær 

aðstæður meðal annars afleiðingar ofbeldis, eineltis eða slyss, atvinnuleysis 

foreldra, breytinga á vinahóp, fæðinga systkina þar sem óttinn við skerta athygli er 

mikill og breytingar á líkamsmynd svo fáein dæmi séu tekin (Gunnar 

Finnbogason, 1998,6-8). Birtingamyndir þessara atriða geta verið misjafnar allt 

frá magakvölum, höfuðverk, niðurgangi, áberandi taugaveiklun, þroskafrávikum, 

talörðugleikum upp að öryggisleysi, einbeitingarskorti eða lélegu sjálfsmati 

(Gunnar Finnbogason, 1998:8). Vert er að hafa í huga að einkenninn geta verið 

missterk og misjöfn efir börnum. Eftir því sem sorgin þróast áfram og ferlið 

breytist, er talað um sorgarferli og er gjarnan talað um það í fernu lagi það er að 

segja, missir – hrun – uppbygging – að lifa við missi (Gunnar Finnbogason, 

1998:8). Samkvæmt kenningum Georg. H. Pollock fræðimanni á sviði lækninga 

(Pollock, H, G, 1961; Gunnar Finnbogason, 1998:10) má jafnframt skipta 

sorgarferlinu upp í fjögur skeið sem eru:  

 

2.1 Áfall/Lost  
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Lost þar sem sú staðreynd að ástvinur sé dáinn og sé því ekki lengur á meðal 

okkar er að síast inn í meðvitund viðkomandi. Viðbrögð við slíkum fregnum geta 

verið uppnám sem brýst út með miklum gráti eða tilfinningamiklum hrópum. Því 

er mikilvægt að unnið sé með hvern þátt fyrir sig á réttum tímapunkti svo barnið 

sætti sig við sorgaraðstæðurnar. Í því samhengi er fjallað um í aðalnámskrá 

leikskóla að mikilvægt sé að hvetja barnið til að tjá sig um þá atburði sem því eru 

hugleiknir og að á það sé hlustað (aðalnámskrá leikskóla, 1999:20). Eftir því sem 

barnið fær aukin tækifæri til að tjá sig í leik og starfi, því betur vinnur það sig í 

gegnum sorgarferlið og nær tökum á tilfinningum sínum sem ollu sorg þess í 

byrjun.  

2.2 Viðbrögð við missi  

Á þessu skeiði geta komið fram sterk og kröftug sorgarviðbrögð hjá 

syrgjandanum sem í upphafi getur grátið, hárreitt sig, barið sig á brjóst eða núið 

saman höndum. Eftir því sem líður á þetta ferli og viðkomandi gerir sér grein fyrir 

aðstæðum breytist ástandið og viðbrögðin verða ekki eins kröftug og áður. Á 

þessu stigi er syrgjandi dapur, hljóður og stynur gjarnan og má líkja því við 

þunglyndi. Eftir því sem líf syrgjandans færist í fyrra horf kemst jafnvægi á 

tilfinningarnar og sársaukinn og doðinn við slíkar aðstæður minnkar.  

2.3 Viðbrögð við aðskilnaði 

Viðbrögð syrgjandans á þessu stigi fara eftir því hvernig tengslin voru við hinn 

látna, missirinn verður raunverulegur, þar sem syrgjandinn getur ekki lengur horft 

fram hjá honum. Stigið einkennist af mikilli tómleikatilfinningu og söknuði og 

þarf syrgjandinn að horfast í augu við aðstæður þar sem hinn látni er horfinn fyrir 

fullt og allt og lífið heldur áfram án hans. Tilfinningar barna geta því beinst að 

hinum látna eða þeim sem eftir lifa og þá í formi reiði. Ekki er óalgengt að reiði 

hjá börnum beinist að læknum sem hafa meðhöndlað ástvin þeirra eða þeim sem 

annast þau ef foreldri þeirra er ekki til staðar.  

2.4 Aðlögun að breyttum aðstæðum 

Á þessu stigi fara samskipti að aukast og sorgin er ekki jafn sterk og á fyrri 

stigum. Þrátt fyrir að viðbrögð við tilfinningum séu ekki jafn sterk og áður getur 

sársaukinn engu að síður komið aftur en þó einungis í stuttan tíma. Pollock, G.H 



 

15 

 

telur að sorgarferlinu ljúki aldrei að fullu en til þess að lífið geti haldið áfram 

reynir syrgjandinn að tengja missinn við veruleikann (Gunnar Finnbogason, 

1998:10).  

Samkvæmt kenningum Ursulu Markham er sorgin afar persónubundin og getur 

úrvinnsla hennar tekið langan tíma, jafnvel nokkur ár. Á þeim tíma þarf 

einstaklingurinn að gráta, rifja upp gamlar minningar, finna sársaukann og það 

tómarúm sem skapast við missinn, fara að leiði og kveðja aftur og aftur til að 

sætta sig við missinn (Markham, Ursula, 1997:84).  

3. Leikur barna sem hluti af úrvinnslu í sorgarferlinu 

Þegar leikur barna er skoðaður út frá sjónarhorni sorgaraðstæðna kemur í ljós að 

hann gegnir stóru hlutverki í bataferlinu. Í leiknum fá börn útrás fyrir það sem er í 

huga þeirra hverju sinni og er oft sagt að leikurinn sé uppspretta alls þroska hjá 

börnum. Er þá sérstaklega átt við frjálssprottna leikinn og telja ýmsir fræðimenn 

að hlúa eigi vel að honum. Meðal þeirra eru Lev Vygotsky og Jean Piaget. og eru 

kenningar þeirra settar í flokk sálfræði og vitsþroskakenninga (Cole, Sheila R, 

2005: 374). 

3.1 Vygotsky 

Vygotsky var lögfræðingur að mennt og hóf að starfa á sviði sálfræðinnar fljótlega 

eftir rússnesku byltinguna. Áhugi hans á að rannsaka hvernig börn þroskast í 

gegnum félagsleg samskipti við aðra færari einstaklinga er sprottin frá því þegar 

Marxisminn einblíndi á samvirkni milli einstaklinga og umhverfisins og að 

reynsla og menning gæti eingöngu átt sér stað í gegnum reynslu einstaklingsins af 

samskiptum við aðra. Vygotsky skilgreindi enn ennfremur svæði hins mögulega 

þroska á þann hátt að barnið þroskast í samskiptum sínum við enn færari 

einstaklinga sem eru stigi á undan barninu í þroska (Cole, Sheila R, 2005: 196). 

3.2 Jean Piaget 

Jean Piaget er svissneskur sálfræðingur og frumkvöðull á sviði þróunarsálfræði. 

Hann er þekktastur fyrir rannsóknir sínar á vitsmunaþroska barna og hverfist 

hugmyndafræði hans um kenningar á því sviði. Hann skiptir .þroska barna í fjögur 

stig. 
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1. Skyn – og hreyfistigið er þegar barnið er á aldrinum 0-2 ára. Á því stigi 

þroskast vitsmunir barnsins í gegnum skynjun og hreyfingu og barnið 

leggur skilning sinn á umheiminum út af þessum tveimur þáttum. 

2. Foraðgerðarstig er þegar barnið er á aldrinum 2-6 ára. Barnið skilur 

umheiminn út frá sínu eigin sjónarhorni og að tákn eins og myndir og orð 

lýsi hugmyndum og hlutum.  

3. Skeið hlutbundinna aðgerða er á aldursbilinu 7-11 ára. Barnið fer að beita 

skilningi á rökhugsun og meginreglum til þess að geta túlkað ákveðna 

reynslu eða skynjanir.  

4. Skeið formlegra aðgerða er þegar barnið hefur náð 12 ára aldri og felur í 

sér að óhlutbundin hugsun myndast sem leiðir til margbreytileika í 

þekkingu (Cole, Sheila, 2005:323). 

Piaget sagði ennfremur að þroski barna væri grundvöllur í kennslu og 

námsumhverfi og að nám og þekkingaröflun ætti sér stað í gegnum víxlverkun og 

aðlögun að umhverfinu (Cole, Sheila, 2005:32-34). Samkvæmt þessu gegnir 

kennarinn mikilvægu hlutverki í námi barna og verður hann að vera vakandi yfir 

því að hvert barn þroskist á eðlilegan hátt. 

3.3 Atle Dyregrov  

Þegar börn upplifa sorg er mikilvægt að tilfinningum þeirra sé beint í ákveðinn 

úrvinnslufarveg. Atle Dyregrov og Magne Raundalen benda á í bók sinni Sorg og 

omsorg i skolen að börn á leikskólaaldri geta átt í erfiðleikum með að tala um 

atburði og því sé mikilvægt að þeim sé gefið tækifæri til að leika atburði og setja 

þá á svið í hlutverkaleik atburði svo þau fái útrás fyrir tilfinningar sínar 

(Dyregrov, Atle og Raundalen, Magne, 1995:27). Til þess að slík úrlausn hjálpi 

barninu sem mest verður kennarinn að miða viðfangsefnið við aldur barnsins og 

þroska hverju sinni. Dyregrov bendir á að vegna hugarflugs barna og túlkunar 

þeirra á orsakatengslum eru börn oft á tíðum haldin sektarkennd þegar þau upplifa 

áfall. Hann tekur sem dæmi að oft geta rangar upplýsingar frá fullorðnum verið 

ástæða þess að börn noti hugmyndaflugið til þess að fylla í eyðurnar og fara þau 

þá gjarnan að spinna aðstæður (Dyregrov, 2008:80). Dyregrov  bendir einnig á að 

aðstæður, sem minna barnið á fyrri reynslu þess, geti kallað fram óbeint minni eða 

hræðslu hjá því. Dæmi um slíkt gæti verið að ef barn sér lækni í læknaslopp og 
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það á erfiðar minningar tengdar læknum þá geta viðbrögð barnsins orðið hræðsla 

við að missa foreldra sína, systkini eða aðra ástvini sem eru því kærir.  

Í aðalnámskrá leikskóla er sagt að leikur sé hornsteinn alls leikskólastarfs og 

um leið lífstjáning og gleði barns. Í leiknum felst mikið sjálfsnám þar sem bæði 

gleði og alvara takast á og barnið endurspeglar ákveðna reynslu sem það hefur 

öðlast. Því er barnið að lifa sig inn í atburði sem það hefur upplifað en einnig að 

vinna sig út úr slíkum aðstæðum (aðalnámskrá leikskóla, 1999:11). Birgitta 

Knudsdotter Olafson sem hefur rannsakað leikinn, telur að sá leikur sem gefur 

börnum mestan möguleika á að vinna sig úr tilfinningatengdum upplifunum sé 

þykjustu- og hlutverkaleikurinn því í honum fær barnið að upplifa gleði og sorg. 

Hennar skilgreining á slíkum upplifunum er að leikur með tilfinningar gefi marga 

möguleika fyrir barnið til að prófa sig áfram og læra að meðhöndla sínar eigin 

tilfinningar og viðbrögð, ná stjórn á eigin hræðslu og reiði, æft, túlkað og prófað 

innan hins örugga ramma leiksins (Olafsson, 1987:12-13). 

3.4 Samanburður 

Ef Reggio sýnin sem leikskólinn Marbakki vinnur eftir er skoðuð í samanburði 

við kenningar Piaget og Vygotsky og fræði Dyregrov um sorgarúrvinnslu barna 

kemur í ljós að kenningu Vygotsky um nám barna má á margan hátt líkja við 

Reggio stefnuna. Hlutverk kennarans í Reggiostefnunni er að ýta undir 

sköpunarstarf barnsins á þann hátt sem það kýs og vera því innan handar í því 

námi sem fer þar fram. Hlutverk kennarans í kenningu Vygotsky er að ýta undir 

nám barnsins og styðja þannig við þekkingarleit þess. Sú víxlverkun sem Piaget 

telur að eigi sér stað í gegnum umhverfi barnsins birtist einnig í kenningu 

Vygotsky, Reggio sýninni og fræðum Dyregrov því kennarinn gegnir mikilvægu 

hlutverki í öllum þessum þáttum þar sem hann styður við barnið í þekkingarleit 

þess og reynslu sem það öðlast, ýmist með skapandi starfi, í samskiptum sínum 

við aðra færari einstaklinga sem eru stigi á undan barninu í þroska, í gegnum 

víxlverkun frá umhverfinu eða með því að gefa barninu tækifæri á að vinna sig úr 

sorg með því að gefa því kost á skapandi starfi eða hlutverkaleik, allt eftir áhuga 

barnsins.  

Til þess að leikskólinn og kennarar hans geti boðið börnunum upp á áfallahjálp  

þegar þörf krefur, er nauðsynlegt að aðstoða barnið við að tjá hugsanir sínar og 
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tilfinningar. Í því samhengi er mikilvægt fyrir kennara að gera sér grein fyrir líðan 

barnsins og sýna því skilning og þolinmæði. Einnig þarf leikskólaumhverfið að 

efla hlutverkaleik sem hjálpartæki fyrir börn til að vinna sig úr tilfinningalega 

erfiðum upplifunum. 
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4.2 Áfallaáætlun 

Þegar manneskja verður fyrir áfalli er mikilvægt að hún fái útrás fyrir þær 

tilfinningar sem vakna við slíkar aðstæður. Í hverjum leikskóla á að vera 

starfandi áfallaráð þar sem leikskólastjóri/aðstoðarleikskólastjóri er 

sjálfskipaður en ásamt honum eiga þar sæti deildarstjórar hverrar deildar. 

Hlutverk áfallaráðs er að útbúa áfallaáætlun leikskólans með það að markmiði 

að mæta börnum í sorg og vinna með hana í skemmri eða lengri tíma. 

Leikskólastjórinn eða staðgengill hans er tengiliður skólans við foreldra barna í 

leikskólanum og aðra sem koma að máli hverju sinni þar með talið fjölmiðla ef 

þörf er á. 

Í þessari áfallaáætlun verður greint frá ýmsum áföllum sem bæði starfsfólk 

leikskólans Marbakka og barnahópurinn geta þurft að takast á við. Í fyrstu 

verður greint frá minnislista sem heppilegt er að nota þegar fyrstu skrefin eru 

stigin í áfallaferlinu. Síðan verður fjallað um sorg hjá börnum við andlát 

nemanda í barnahópnum eða starfsmanns, allt frá því leikskólastjóri fær 

tilkynningu um andlátið að áfallahjálp kennarans í kjölfarið til lengri tíma. Í 

framhaldi af því er fjallað um áföll tengd aðstandendum barnanna á Marbakka 

ýmist út frá alvarlegum veikindum eða slysi. Einnig er getið um 

þumalfingursreglu Gunnars Finnbogasonar sem fjallar um hvað hafa eigi í huga 

við umönnun barna í sorg (Gunnar Finnbogason, 1998:18). Þá er fjallað um 

áföll barna við skilnað foreldra og viðbrögð kennarans við ýmsum tilfinningum 

barnsins eftir aldri þess og þroska. Að lokum er greint frá viðeigandi 

vinnuaðferðum þegar barn veikist eða foreldri, hlutverk kennarans og hvernig 

haga eigi aðstæðum þegar veika barnið snýr aftur í leikskólann. Sú 

hugmyndafræði og sýn sem mér fannst mikilvægt að hafa að leiðarljósi í 

þessari áætlun eru þær kenningar sem ég fjallaði um hér að ofan það er að segja 

kenningu Vygotsky, Piaget, Reggio sýnin og hugmyndafræði Atle Dyregrov 

um sorgarúrvinnslu barna. Því eru þau atriði sem í áfallaáætluninni eru meðal 

annars hugmyndir frá kennurum og starfsfólki leikskólans . Þar sem fjöldi 

barna í leikskólanum er um áttatíu og fer stækkandi þegar lokið er við 

endurbyggingu leikskólans fannst og starfsfólki Marbakka mikilvægt að hafa í 

áætluninni flest þá þætti sem tengjast daglegu lífi barnanna á Marbakka. 
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4.2.1 Minnislisti fyrir áfallaráð 

 Þegar upp koma aðstæður við áfall kallar leikskólastjóri eða 

aðstoðarleikskólastjóri áfallaráðið saman eins fljótt og kostur er.  

 Áður en börnunum er sagt frá því hvað gerst hefur er mikilvægt að 

samræma aðgerðir innan leikskólans undir leiðsögn áfallaráðsins um 

fyrstu viðbrögð og hvernig best verði hlúð að börnunum. 

 Leikskólastjóri sendir bréf til foreldra eða forráðamanna þar sem þeim er 

sagt frá hvað gerst hefur.  

 Leikskólastjóri kallar til prest. 

 Deildarstjóri hverrar deildar sér um að skrifleg áfallaáætlun svo og 

faglegur fróðleikur um sorg og áföll séu ávallt tiltæk á vísum stað fyrir 

kennara.  

 Haldið er utan um kennsluefni og leiðbeiningar fyrir starfsfólk um 

áfallahjálp sem hæfir hverju aldursstigi og er ákveðið í samráði við aðila í 

áfallaráði leikskólans hver ber ábyrgð á þessum verkþætti. 

 Deildarstjóri hverrar deildar ákveður í samráði við prest hvernig haga skuli 

umgjörð um kyrrðarstund þegar börnunum er sagt frá dauðsfalli eins úr 

hópnum.(t.d. dúkað borð með kerti, tónlist og sálmar). 

 Reglulegt samband er haft við foreldra leikskólabarnanna til að þau geti 

fylgst með framvindu mála. 

 Vert er að hafa í huga eftirfarandi orðræðu við börnin:  

o að sá sem deyr kemur ekki aftur til okkar.  

o að líkami hins látna sé grafinn í jörð eða brenndur til ösku. 

o að hin látni hafi ekki þjáðst fyrir dauða sinn.  

o að talað sé um atburðinn eins og eðlilegan hluta af lífinu.  

 

4.3 Nemandi deyr 

Ýmsar ástæður geta legið að baki þegar nemandi leikskólans deyr. Hjá 

leikskólabörnum eru slys eða veikindi þær helstu og geta slys jafnvel átt sér stað í 

leikskólanum sjálfum. Þau börn sem verða vitni að slysi á leikskólatíma þurfa 

áfallahjálp á staðnum svo og kennarar viðkomandi barns. Mikilvægt er að hafa í 
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huga að sá sem sinnir áfallahjálpinni sé vel til þess fallinn og í andlegu jafnvægi 

til að takast á við verkefnið. 

 

4.4 Úrvinnsluferlið 

Þegar barn deyr eftir veikindi og hefur þurft að liggja á sjúkrahúsi vegna veikinda 

sinna er mikilvægt að leikskólinn sé í góðu sambandi við fjölskyldu barnsins svo 

upplifun allra aðila verði eins jákvæð og hægt er við slíkar aðstæður. Kennarinn 

ætti að heimsækja barnið og færa því kveðju frá leikskólanum og vinunum, til 

þess að koma þeim skilaboðum bæði til barnsins og fjölskyldu þess að þau skipti 

máli og allir hugsi hlýlega til þeirra. Í slíkum aðstæðum gæti kennarinn verið búin 

að undirbúa barnahópinn undir væntanlegt dauðsfall með því að leyfa börnunum 

að fylgjast með framvindu mála. Ef slíkt er gert eru þau betur undirbúin fyrir 

andlátsfregnina en ella.  

Í báðum tilvikum sem hér hefur verið fjallað um er mikilvægt að börnin fái 

tíma og ráðrúm til að velta dauðsfalli samnemanda síns fyrir sér í samráði við 

fagfólk. Þegar barn deyr er prestur fenginn til að heimsækja börnin og starfsfólkið 

og að vera leikskólanum innan handar í sorgarferlinu frá fyrstu stundu. Þegar 

kennarinn tilkynnir börnunum um dauðsfall félaga þeirra er mikilvægt að skapa 

rólegt andrúmsloft þar sem allir eru saman í einu rými, sitjandi í hring eða við 

aðstæður sem börnunum líður vel í og gæta þess að starfsfólk 

deildarinnar/leikskólans dreifi sér vel á meðal barnanna. Einnig er mikilvægt að 

börnin fái sinn tíma og fái að tjá sig ef þau óska eftir því. Viðeigandi umgjörð við 

slíka kyrrðarstund geta verið: 

 mynd af barninu   

 Mild og þægileg lýsing, kerti, sería eða eitthvað sem starfsfólki finnst 

viðeigandi.  

 Í byrjun stundarinnar er barnabók lesin þar sem umræðuefnið gæti verið 

dauðsfall eða uppáhaldsbók barnsins sem lést.  

 Í lok stundarinnar er farið með bæn (t.d. Faðir vor) ef starfsfólki finnst það 

viðeigandi. Slík ákvörðun verður að liggja fyrir áður en stundin með 

börnunum hefst.  
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Á meðan á þessu ferli stendur sendir leikskólastjórinn tilkynningu með tölvupósti 

til allra foreldra leikskólans um andlát barnsins, flaggar íslenska fánanum í hálfa 

stöng og veitir börnunum og starfsfólki leikskólans aðstoð ef þurfa þykir.  

Barnabækur sem hægt væri að lesa fyrir börnin sem hluta af úrvinnslu í 

sorgarferlinu: 

 Sprelligosar eftir Andrés Indriðason. 

 Leynigarðurinn eftir Burnett, F.H. 

 Benjamín Dúfa eftir Friðrik Erlingsson. 

 Það má ekki vera satt eftir Guðrúnu Öldu Harðardóttur. 

 Sigrún fer á sjúkrahús eftir Njörð P Njarðvík. 

 Klukkan í turninum eftir Vilborgu Davíðsdóttur.  

Fljótlega eftir andlát barnsins, fyrir jarðarförina, er mikilvægt að þeir sem treysta 

sér til (kennari deildarinnar, leikskólastjóri eða annað fagfólk sem barnið 

umgekkst mikið) fari í heimsókn til foreldra barnsins með samúðargjöf frá 

leikskólanum og jafnvel listaverk sem börnin útbjuggu sem samúðarkveðju frá 

þeim. Hafa ber í huga að slík samúðarkveðja frá börnunum þarf ekki að vera stór í 

sniðum eða mikil heldur er markmiðið að börnin fái að sýna foreldrum látna 

barnsins hluttekningu á sinn hátt. 

Upplýsingar til foreldra barna á deildinni 

Kennari verður að upplýsa foreldra barna á deildinni um hvað hefur gerst og um 

stöðu mála með reglulegu millibili og segja þeim hvernig leikskólinn hyggst 

bregðast við sorgaraðstæðum barnanna. Til þess að foreldrar viti hvernig þeir eigi 

að bregðast við heima fyrir, væri ráðlagt að prestur héldi fund með þeim eins fljótt 

og unnt er eftir andlát barnsins í samráði við leikskólann og starfsmenn 

deildarinnar. Á þeim fundi yrði farið yfir sorgarviðbrögð barna, sorgaferlið og 

ábendingar um hvernig sé best að huga að tilfinningum þeirra í slíku ferli.  

Minningarstund 

Næsta skref í ferlinu væri að halda minningarathöfn um barnið þar sem 

leikskólafélagarnir fá að vera þátttakendur ef þau vilja. Markmið með henni er að:  

 Skapa aðstæður fyrir þátttakendur til að syrgja og fá útrás fyrir tilfinningar 

sínar en um leið skapa von og undirstrika að lífið heldur áfram.   
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 Gera andát nemandans raunverulegt. 

 Draga fram góðar og ánægjulegar minningar um barnið sem látið er.  

 Vera vettvangur þar sem vinir og ættingjar hins látna hittast, eru saman og 

gráta saman. 

 Skapa forsendur og samkennd hjá nemendum og starfsmönnum 

leikskólans til undirbúnings fyrir þann erfiða tíma sem framundan er 

(Gunnar Egill Finnbogason, 1998:41).  

Skipulagning minningarstundar 

 Fá samþykki hjá aðstandendum látna barnsins fyrir slíkri stund og 

skipuleggja hana í samráði við þá.  

 Huga að hver tekur þátt í henni, börn, foreldrar, starfsmenn, prestur.  

 Athuga með staðsetningu, hvort salur leikskólans rúmi alla þá sem vilja 

taka þátt í athöfninni.  

 Biðja prest um að vera með þar sem hann getur verið mikilvægur 

stuðningur við alla þátttakendur í minningarstundinni.  

 Leggja áherslu á fallegt og afslappað andrúmsloft og velja viðeigandi 

tónlist, sálma, og/eða minningarorð um hinn látna.  

Jarðarför  

Þegar að jarðarförinni kemur tekur leikskólinn ákvörðun um hverjir verði þar sem 

fulltrúar leikskólans. Einnig er íslenska fánanum flaggað í hálfa stöng við 

leikskólann fyrir jarðaförina og síðan í heila stöng að henni lokinni. Hafa ber í 

huga hve mikilvægt það er að vera í góðu sambandi við foreldra barnsins fyrir 

báða aðila svo fjölskylda þess finni til hluttekningar leikskólans á erfiðri stundu. 

Leikskólinn gæti boðið fjölskyldu barnsins í heimsókn til sín þegar farið væri að 

hægjast um í ferlinu, jafnvel að lokinni jarðaförinni. Ef foreldrar treysta sér ekki í 

slíkar heimsóknir, gætu einhverjir starfsmenn sem treysta sér til, farið í heimsókn 

til þeirra með þá hluti sem barnið átti í leikskólanum og jafnvel listaverk sem 

börnin útbjuggu handa þeim.  

Dagarnir á eftir 

Dagarnir eftir áföll eru oft á tíðum mjög erfiðir og vill þá leikskólastarfið fara 

örlítið úr skorðum. Til að viðhalda öryggi barnanna í leikskólanum skal reynt að 

breyta ekki of mikið út af venjunni og halda sig við dagskipulag hans eins og 
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kostur er (Gunnar Finnbogason, 1998:19). Hins vegar þarf að gefa börnum tíma til 

að vinna sig úr sorginni á þeim hraða sem hentar hverju um sig. Ákveðnar 

minningar geta komið upp í huga barnanna við ólíkar aðstæður og því er ástæða 

til að fylgjast vel með börnum sem hafa lítið tjáð sig um andlátið og einnig þeim  

draga sig í hlé eða einangra sig frá hópnum. Ef þörf er á er má hafa samband við 

sóknarprest til að fá ráðleggingar um hvernig starfsfólk geti brugðist við vanlíðan 

barna vegna andlátsins og einnig foreldra barnanna.  

Börn þurfa á sérstakri aðstoð að halda ef: 

 Hegðun breytist mikið eftir andlát félaga þess, það einangrar sig frá vinum 

eða verður mjög órólegt. 

 Barnið er miður sín í lengri tíma eftir dauðsfallið og það heldur áfram að 

kljást við einbeitingaskort í leikskólanum (Gunnar Egill Finnbogason, 

1998:19). 

Þar sem börn eiga oft erfitt með að tjá tilfinningar sínar með orðum er auðvelt 

að gefa þeim tækifæri að tjá þær með myndmáli. Þær aðferðir sem kennarinn 

gæti notað í sorgarúrvinnslu með börnunum eru m.a.: 

 Gönguferðir um nágrenni skólans og framhjá heimili barnsins ef það bjó 

nálægt leikskólanum. Með því fá börnin tækifæri til að rifja upp stundir 

með hinum látna.  

 Þegar í leikskólann væri komið yrði unnið með þær tilfinningar sem 

vöknuðu í gönguferðinni með það að markmiði að aðstoða barnið við að 

takast á við tilfinningar sem bærast innra með því.  

 Vinna myndverk þar sem fléttað er saman frásögn og málun (eða öðrum 

listatengdum efniviði). 

 Hengja myndverkið upp á stað sem börnin finna út í samráði við kennara 

sinn til að minnast látna barnsins. Þannig er börnunum kennt að þó að 

einhver deyi er minningu hans haldið á lofti og það er hægt að gera það 

með ýmsum hætti.  
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4.5 Stöðluð bréf leikskólastjórans sent í tölvupósti til foreldra 

Kæru foreldrar      Dagsetning  

Sá sorglegi atburður gerðist þann ...... að barn (nafn barnsins sem lést) ...... af ...... 

(deild) lést af slysförum/veikindum. Kennarar og starfsfólk á ......... (deildinni) 

munu ræða við börnin í samverustund núna á eftir ásamt ............ sóknarpresti 

.............. kirkju og segja þeim frá því sem gerst hefur. Eflaust koma upp margar 

spurningar hjá börnunum sem við munum vinna með og hvetjum við ykkur einnig 

til að styðja vel við þau og svara þeim eins og kostur er. Næstu daga mun 

................ sóknarprestur vera starfsfólkinu innan handar í þeirri sorg sem börnin 

glíma við þess dagana og er ykkur velkomið að hafa samband við okkur hér í 

leikskólanum ........ ef einhverjar spurningar vakna hjá ykkur um úrvinnslu 

sorgarinnar. Hugur okkar starfsfólksins er hjá fjölskyldu ...........og sendum við 

henni innilegar samúðarkveðjur.  

Með kveðju 

....................leikskólastjóri  

 

Bréf leikskólastjórans um minningastund   

Kæru foreldrar      Dagsetning 

Á morgun kl 17.30 verður haldin minningarathöfn í sal skólans þar sem við 

minnumst .............. og ræðum um það sem átt hefur sér stað, lífið og dauðann. Í 

stundinni mun prestur verða okkur innan handar en einnig mun starfsfólkið taka 

þátt í henni. Við viljum bjóða ykkur velkomin með von um að við getum öll 

skapað góða stund á erfiðum tímum.  

Með kveðju 

................... leikskólastjóri 
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Starfsmaður deyr 

 Leikskólastjóri leitar staðfestingar ef þörf þykir um andlát starfsmannsins.  

 Að því loknu upplýsir hann allt starfsfólk leikskólans um andlátið, einnig 

þeim sem eru fjarverandi þann dag. 

 Áfallaráð kemur saman og ákveður hvernig tilkynna skuli börnunum um 

andlát starfsmannsins. Einnig er tekin ákvörðun um hvernig koma skuli 

upplýsingum til foreldra.  

 Ákveðið er hvernig haga skuli úrvinnslu og veita börnum leikskólans 

stuðning næstu daga.  

 Ef þörf þykir er hægt að styðjast við sama úrvinnsluferlið og greint var frá 

hér að ofan þegar nemandi deyr en það fer hins vegar eftir því hver tengsl 

barnanna voru við hin(n)a látn(a)u. 

4.6 Áföll tengd aðstandendum barnanna 

Alvarleg veikindi/slys aðstandenda barna  

 Leikskólastjóri/aðstoðarleikskólastjóri og deildarstjóri fá staðfestingu á 

veikindum eða slysi hjá forráðamanni barnsins.  

 Í framhaldi af því er kallað saman áfallaráð til fundar um atburðinn og 

ákveðið í samráði við forráðamenn barnsins hvaða ferli fari í gang.  

 Undirbúa börnin til að taka á móti barninu, sem orðið hefur fyrir áfalli. 

Þegar það kemur í skólann aðstoða aðilar úr áfallaráðinu deildarstjórann 

og er henni/honum innan handar ef þess er óskað.  

Andlát aðstandenda barns 

 Upplýsinga um atburðinn er aflað af leikskólastjóra ef foreldrar hafa ekki 

látið leikskólann vita. 

 Til að ákveða fyrstu viðbrögð er áfallaráð kallað saman og jafnvel leitað til 

prests.  

 Mikilvægt er að hafa forráðamenn með í ráðum og fá allar aðferðir 

leikskólans samþykktar af þeim.  



 

29 

 

 Starfsfólki leikskólans er tilkynnt um atburðurinn og þeim sagt hver 

viðbrögð leikskólans eru. 

 Leikskólastjóri og deildarstjóri ásamt presti koma upplýsingum til 

barnanna.  

 Áframhaldandi vinnu á deild er stjórnað af deildarstjóra en hafa ber þó í 

huga að þeir geti leitað aðstoðar úr áfallaráði hvenær sem er.  

 Börnin sýna aðstandendum samúð sína með því að útbúa 

samúðarkveðjugjöf ef þau vilja.  

 Leikskólinn sendir samúðarkveðju til barns og foreldra þess.  

 Ákveða þarf hvort og þá hver verði viðstaddur jarðaförina. 

 Líkt og gert var hér að ofan við að undirbúa börnin til að taka á móti 

samnemanda sínum, þegar hann kemur aftur í skólann, aðstoða aðilar úr 

áfallaráðinu deildarstjórann við að auðvelda barninu endurkomuna.  

Meginmarkmiðið með þessum punktum er að hlúa sem allra best að börnum sem 

verða fyrir áfalli og styrkja starfsfólk leikskólans í þeirri vinnu. Það er meðal 

annars gert með því að láta barnið finna til öryggis og að kennarar og starfsfólk 

þess séu til staðar fyrir barnið. Til þess að barn skilji sögð orð er mikilvægt að 

segja hlutina skýrt og gæta þess að tala ekki undir rós eða fara í kringum hlutina. 

Setningar eins og: 

 nú hefur afi endanlega kvatt okkur  

 nú hefur amma sofnað svefninum langa  

 nú er litla systir farin 

eru ekki viðeigandi því þau hafa tvíræða merkingu og geta viðbrögð barnanna til 

dæmis við setningunni nú hefur amma sofnað svefninum langa verið á þann hátt 

að barnið verði hrætt við að sofna á kvöldin. Því verður að orða setningar á eins 

eðlilegan hátt og hægt er svo þær valdi ekki misskilningi hjá börnunum með 

ýmsum afleiðingum.  

Þegar nákominn ættingi barns deyr getur það upplifað hræðslu við að einhver 

annar nákomin þeim deyi eða jafnvel þau sjálf. Mikilvægt er að taka á því strax og 

sannfæra barnið um að litlar líkur séu að slíkt gerist. 

0-2 ára börn  
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Skilningur barna á dauða fer að miklu leyti eftir aldri þeirra og getur enginn sagt 

með vissu hvernig barn í frumbernsku (0-2 ára) upplifir sjálft sig og umhverfi sitt 

og hvort það skynjar ótta við dauðann. Viðbrögð þess gætu verið á þann hátt að 

barnið gráti í örvæntingu sinni, það verði eirðarlaus af því finnist það yfirgefið. 

Sum börn geta horfið til fyrra þroskastigs og þau jafnvel tekið upp á því að sjúga 

þumalinn eða leita huggunar með því að rugga sér fram og aftur. Jafnvel getur 

brugðið til fyrra horfs ef þau hafa verið búin að ná stjórn á þvagi og hægðum. 

Mikilvægt er fyrir kennara sem annast barnið að þekkja til aðstæðna þess svo 

hægt sé að auka öryggi barnsins og aðstoðað það við að finna sorg sinni eðlilegan 

farveg (Sigurður Pálsson, 1998:60). 

3-5 ára börn   

Á þessum aldri hafa börn ekki enn náð skilningi á hugtökunum lífi og dauða. 

˶Þeirra skilningur á lífi er eitthvað sem hreyfist á meðan dautt er sá sem liggur og 

er hreyfingalaus“ (Sigurður Pálsson, 1998:60). Þegar börn á þessum aldri heyra 

um dauðsfall eru spurningar algengar eins og: ,,Hvert fór hún?“, ,,Verður hún 

lengi dáin?“ Þau álíta að einhver tiltekinn aðili orsaki dauðann og að hann sé 

refsing fyrir misgjörðir og eru spurningar algengar eins og ,,hver drap hann“? Eða 

,,vildi guð að hann dæi“ (Sigurður Pálsson, 1998:61).  

Hræðslan við að deyja er fjarri börnum á þessu aldurskeiði og halda þau 

gjarnan að aðrir deyi og þá sérstaklega gamalt fólk en ekki þau. Þau bregðast hins 

vegar við dauða með því að álíta að hann sé afturkallanlegur og er því ekki um 

eiginlegan dauða að ræða. Jafnvel gætu þau um fjögurra ára aldur álitið að þau 

geti haft áhrif á umhverfi sitt með því að óska sér einhvers nógu heitt og farið með 

töfraþulu til þess að kalla hinn látna aftur til baka (Sigurður Pálsson, 1999:62). 

Viðbrögðin geta hins vegar engu að síður verið sárindi og reiði sem beinist að því 

af hverju fólk þurfi að deyja. Á meðan drengir bregðast við með slíkum hætti geta 

stúlkur brugðist við með leiða og depurð (Sigurður Pálsson, 1998:62). 

Sá farvegur sem auðveldar barninu að ná tökum á sorginni er í gegnum leik því 

hann þjónar sama tilgangi hjá börnum og samræður gera hjá fullorðnum (Sigurður 

Pálsson, 1999:63). Dæmi um það er þegar barnið kremur skorkvikindi eða tætir 

þau í sundur til að kanna hvað gerist, þegar það skýtur niður vini sína í 

þykjustunni, þegar það hótar foreldrum sínum dauða eða þegar það drekkir 
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kóngulóm til að athuga hvort þær geti synt. Samkvæmt Sigurði Pálssyni er þetta 

ekki grimmd heldur eingöngu þekkingarþorsti barnsins í leit að svörum við bæði 

gátum lífsins og dauðans þar sem skilin á milli lífs og dauða eru í huga barnsins 

óljós (Sigurður Pálsson, 1999:63). 

Í umönnun barna í sorg er vert að hafa í huga eftirfarandi þumalfingursreglur 

Öll samskipti eiga að vera opin og heiðarleg 

 Gefið skýringar sem henta þroska barnsins. 

 Leiðréttið misskilning. 

 Forðist flóknar útskýringar. 

 Forðist að skýra dauðann sem ferðalag eða svefn. 

Gefið tíma til umhugsunar 

 Leyfið spurningar og samtöl. 

 Gerið ráð fyrir að samtöl séu stutt. 

 Skoðið myndir af hinum látna. 

 Heimsækið kirkjugarðinn ( ef það á við). 

Gerið missinn raunverulegan 

 Sýnið eigin tilfinninga.r 

 Látið börnin taka þátt í minningarathöfn, jafnvel jarðaförinni. 

 Látið liggja frammi eitthvað sem minnir á hinn látna. 

Höfðið til tilfinningalegra þátta 

 Haldið góðum tengslum milli leikskóla og heimili hins látna 

 Forðist óþarfa aðskilnað 

 Talið við börnin um hræðslu þeirra gagnvart eigin dauða og 

foreldra þeirra.  

 Ræðið við börnin um sektarkennd sem oft fylgir sorg.  

(Gunnar Egill Finnbogason, 1998:28) 

 

4.7 Skilnaður foreldra 

Þegar barn gengur í gegnum skilnað foreldra sinna sýnir það misjöfn viðbrögð 

eftir aldri. Í slíku ferli er mikilvægt að vera hreinskilinn við barnið og átta sig á 

tilfinningum þess við slíkar fregnir þar sem viðbrögð barnsins geta verið mjög 

misjöfn: 

Börn á aldrinum 0-2 ára   

Á þessu aldursstigi fer líðan barnsins mikið eftir því hvernig líðan þess sem 

annast það er. Hjá ungu barni getur depurð eða vansæld birst í lystarleysi, tíðum 

gráti og svefntruflunum. 
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Börn á aldrinum 2-5 ára 

Viðbrögð barna við skilnað foreldra sinna á þessu aldursskeiði birtast oft í breyttri 

hegðun þar sem þau eiga oft erfitt með að koma orðum að því hvernig þeim líður. 

Á meðan drengir bregðast við með því að verða reiðir, hávaðasamir eða ókyrrir 

bregðast stúlkur við með því að leggja mikla áherslu á snyrtimennsku til þess að 

vinna sér inn virðingu hins fullorðna. Stúlkur geta þó sýnt sömu viðbrögð og 

drengir. Aðalhegðunarmynstur barna á þessum aldri er að þau: 

 gráta mikið,  

 verða oft kvíðin,  

 verða ergileg, 

 verða suðgjörn, 

 verða stjórnsöm, 

 verða hávaðasöm, 

 taka reiðiköst.  

Algengt er að börn á þessu aldursbili þjáist einnig af aðskilnaðarkvíða þar sem 

þau hanga mikið í foreldrum sínum og þola ekki að skilja við þau. Þau sýna 

jafnvel afturhvarf í þroska og byrja að væta sig og taka upp smábarnahegðun sem 

orsakast af því óöryggi sem þau upplifa við skilnað foreldranna. 

Einnig geta viðbrögð barna við skilnaði verið: 

 þunglyndi,  

 minna sjálfstraust, 

 finnast þau eiga sök á skilnaðnum, 

 svefntruflanir, 

 einangrun, 

 flótti inn í ímyndaðan heim, 

 ótti, 

 afneitun, 

 áfall. 

Ástæðan fyrir því að börn bregðast við slíkum aðstæðum er  

 Sorg yfir upplausn fjölskyldunnar. 



 

33 

 

 Söknuður eftir foreldrinu sem barnið sér sjaldnar. 

 Reiði yfir því að foreldrar standi ekki saman. 

 Reiði út í það foreldri sem átti frumkvæðið að skilnaðinum eða ef foreldri 

hefur kynnst öðrum. 

Hlutverk kennarans   

Við skilnað foreldra barna er að gæta að góðum samskiptum á milli foreldranna 

og leikskólans og að kennarinn fylgist vel með þroska barnsins með færni þess og 

viðbrögð í huga. Einnig er mikilvægt að barnið upplifi öryggi í leikskólanum. 

Fjórar þumalfingursreglur til að styðja við barn í sorg vegna skilnaðar foreldra 

þess 

1. Að gefa sér tíma til að hlusta á barnið 

2. Að sýna að maður sé til staðar 

3. Að gefa sér tíma til að tala við barnið við rólegar aðstæður 

4. Að sýna skilning og umhyggju ef barninu líður illa með því að beita 

líkamlegri snertingu. 

Mikilvægt er að hver deild samræmi aðgerðir sínar og setji sér upp 

verklagsreglur út frá barnahópnum, hvernig eigi að hlúa að barni við skilnað 

foreldra þess.  

 

4.8 Veikindi foreldris 

Þegar alvarleg veikindi koma upp í fjölskyldu barnsins er sérstök þörf á stuðningi 

frá starfsfólki leikskólans. Algengt er að börn vilji hlífa foreldrum sínum og því er 

nauðsynlegt að barnið geti leitað til annarra fullorðinna sem þau treysta. Til þess 

að geta stutt barnið í veikindum foreldris er mikilvægt að kennarar fái skýrar 

upplýsingar um sjúkdóminn og meðferðina og hvenær veika foreldrið er á 

sjúkrahúsi. Þeir aðilar sem gætu veitt slíkar upplýsingar eru foreldrarnir sjálfir, 

starfsfólk sjúkrahúsanna eða læknir, ættingjar eða heimahjúkrunarfólk að ósk 

foreldranna.  

Þegar tala á við barnið um sjúkdóminn er mikilvægt að ráðgast við foreldra 

barnsins um hvernig að því sé staðið og hversu mikið eigi að segja barninu. Í 

slíkum aðstæðum eykur það öryggi barnsins að halda í hönd þess eða snerta það á 
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annan hátt því líkamleg nálægð segir oft meira en nokkur orð um að ,, mér þykir 

vænt um þig og við erum saman, ég og þú“.   

 Vísbendingar um að ungt barn þurfi á sérstakri umönnun að halda við veikindi 

foreldra er þegar því fer tímabundið aftur í þroska og hegðun þess verður 

barnalegri en því er eðlilegt. Börn geta átt það til að missa þvag, sjúga 

þumalfingurinn, stama eða babla eins og smábörn. Stálpuð börn gætu brugðist við 

með reiði ef faðirinn eða móðirin er langdvölum á sjúkrahúsi og beinist sú reiði að 

þeim sem annast þau á meðan. Þau geta einnig brugðist við með því að skammast 

eða slá í örvæntingu til hinna fullorðnu þegar sá sem er veikur hefur ekki lengur 

þrótt til að sinna þeim í frístundum sínum. Einnig er algengt að þau bregðist við 

með því að: 

 Vera ergileg, reið eða krefjast mikillar athygli. 

 Naga neglur, fitla, slá eða sparka. 

 Gráta eða vera döpur. 

 Vera myrkfælin eða er hrædd við að vera ein heima.  

 Fá martröð eða vera andvaka. 

 Eiga erfitt með að einbeita sér. 

 Vera lystarlaus eða fá í magaverki. 

 Óttast að hörmungar dynji yfir eða aðrir í fjölskyldunni veikist.  

Ástæða er talin til að vera sérstaklega á varðbergi ef barnið: 

 Verður óeðlilega þægt. 

 Einangrar sig. 

 Leikur sér ekki. 

 Breytir hegðun sinni til hins verra í leikskólanum. 

Slík viðbrögð geta komið fram hjá barni sem þarfnast aðstoðar við að deila 

þungbærum hugsunum með fullorðnum sem getur tekið á þeim. Því er mikilvægt 

að starfsfólk leikskólans ræði sín á milli og bregðist við breytingum hjá barninu til 

þess að geta verið ómetanlegur stuðningur fyrir það á erfiðum tímum 

(Krabbameinafélag Íslands, 1999:7) 

Ráð til kennara/ úrvinnsla 
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Þegar foreldri barns í leikskóla veikist er mikilvægt að barnið fái tækifæri til að 

virkja sköpunargáfu sína og er hlutverkaleikurinn vel til þess fallinn. Í gegnum 

leikinn gefst gott tækifæri til að skoða hvaða tilfinningar bærast innra með 

barninu og getur leikurinn snúist upp í að börnin gegni þá hlutverki sjúklings, 

lækna eða hjúkrunarfólks þar sem umbúðir, vökvapokar, slöngur og sprautur 

gegna stóru hlutverki og geta verið ómetanleg hjálp í úrvinnsluferli barnsins 

(Krabbameinsfélagið, 1999:10). Einnig geta teikningar verið órjúfanlegur hluti í 

ferlinu því þær geta auðveldað barninu að tala um veikindin og skal því hvetja 

barnið til að teikna ef því hugnast það betur en að vera í hlutverkaleik. 

4.9 Bráðaofnæmi 

Samkvæmt vef Rauða Kross Íslands er bráðaofnæmi lífshættuleg viðbrögð 

líkamans við efnum sem hann kemst í snertingu við.  

Efni sem geta valdið bráðaofnæmi 

Lyf – sýklalyf, gigtarlyf. 

Matur – skelfiskur, hnetur, jarðaber, egg, mjólkurvörur, sítrusávextir. 

Skordýrabit og stungur. 

Hvað sérðu? 

 Skyndileg vaxandi einkenni innan við 30 mínútum eftir snertingu við 

ofnæmisvaldinn. 

 Hnerri,hósti. 

 Öndunarerfiðleikar, andnauð. 

 Blámi í kringum varir og munn. 

 Bólga í slímhúð, tungu, munni eða nefi. 

 Útbrot. 

 Hraður hjartsláttur. 

 Ógleði og kviðverkir. 

 Svimi. 

Hvað gerirðu? 

Fjarlægir ofnæmisvaldinn. 

Aðstoðar við notkun adrenalínspenna. 

Hringir og lætur foreldra vita. 
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Fylgist með meðvitund og öndun. 

Hringja á sjúkrabíl ef saga barnsins um bráðaofnæmi er ekki þekkt. 

 

4.10 Höfuðáverkar/Heilaáverkar 

Heilaáverkar geta orsakast af miklu höfuðhöggi. Við það kastast heilinn til í 

höfuðkúpunni og veldur heilahristingi. Líkt og aðrir líkamsvefir þá bólgnar 

heilinn við slíkt rask en ólíkt öðrum vefjum líkamans er heilinn lokaður inn í 

höfuðkúpunni þar sem lítið rúm er fyrir bólgu. Því getur höfuðhögg valdið 

alvarlegum þrýstingi á heilann sem truflar starfsemi hans (Rauði Kross Íslands) 

Eftirtalin einkenni eru merki um höfuðhögg: 

 Rot og skert meðvitund. Meðvitundarleysi getur varað allt frá skammri 

stund upp í nokkrar klukkustundir eða jafnvel daga. Hinn slasaði gæti 

verið ráðvilltur, ruglaður og óskýr í hugsun. 

 Höfuðverkur. 

 Minnisleysi. 

 Misstór sjáöldur. 

 Uppköst og ógleði. 

 Sjóntruflanir. Hinn slasaði sér tvöfalt eða augun hreyfast ekki saman. 

 Máttleysi, jafnvægisleysi eða lömun. 

 Krampi. 

 Blóð- eða mænuvökvi seytlar úr eyrum eða nefi. 

 Árásargirni. 

Hvað gerirðu? 

 Leitar læknishjálpar strax með því að hringja í 112.  

 Lætur foreldra vita. 

 Reynir að hefta blæðingu úr höfuðleðrinu.  

 Leiki grunur á höfuðkúpubroti skaltu þrýsta á jaðra sársins en ekki beint á 

það. Reyndu ekki að hreinsa höfuðsár ef grunur leikur á að höfuðkúpan sé 

brotin.  

 Reyndu ekki að hindra blóð- og mænuvökvaflæði úr eyrum og nefi því það 

gæti valdið auknum þrýstingi á heilann. 
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 Spurðu hinn slasaða hvaða dagur er, hvar hann sé og um persónulega hluti 

eins og afmælisdag eða heimilisfang. Ef viðkomandi getur ekki svarað 

slíkum spurningum gæti eitthvað alvarlegt verið að.  

 Skorðaðu höfuð. Gera á ráð fyrir að meðvitundarlaust fólk sé með áverka á 

hálsi eða hrygg. 

 Hreinsaðu burt ælu. 

 Því miður er litla skyndihjálp hægt að veita þeim sem skaddast á heila og 

eina ráðið er að koma viðkomandi sem fyrst í hendur sérfræðinga. 

4.11 Veikindi barns  

Þegar barn veikist og snýr til baka í leikskólann þarf að hafa samráð fyrir foreldra um 

hvernig eigi að taka á móti barninu í leikskólanum. Veikindi geta verið misalvarleg 

og skal meta í hvert sinn hvernig leikskólinn hyggst bregðast við þeim í samráði við 

foreldra. 

4.12 Flog/Krampi 

Einkenni 

 Magaverkur, ógleði, sviti. 

 Skyntruflanir. 

 Samdrættir í vöðvum. 

 Froðumyndun í munni. 

 Einstaklingur getur gengið um meðan á floginu stendur. 

 Oftast er ekki hægt að ná sambandi við einstaklinginn meðan á floginu 

stendur. 

 Meðvitundarleysi eða meðvitund meðan á kastinu stendur 

Fyrsta hjálp þegar barn /fullorðinn fær krampa 

 Halda ró sinni.  

 Losa um ef eitthvað þrengir að líkama sjúklingsins. 

 Reyna að koma í veg fyrir meiðsl - setja mjúkt undir höfuð hins veika.  

 Hlúa að viðkomandi, setja í læsta hliðarlegu ef þarf.  

 Aldrei skal yfirgefa viðkomandi sem fær krampa fyrr en krampinn er 

yfirstaðinn og viðkomandi hefur náð fullri meðvitund.  

Ekki er alltaf nauðsyn að hringja á sjúkrabíl ef: 
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 Floginu lýkur á skemmri tíma en fimm mínútum.  

  Viðkomandi á sér sögu um að fá krampa og hann/hún hefur skilríki eða 

merki á sér sem gefa slíkt til kynna.  

 Engin merki eru um áverka. 

Hringja á sjúkrabíl ef: 

 Viðkomandi kemst ekki til meðvitundar eftir að kippirnir eru hættir. 

 Annað flog hefst stuttu eftir að fyrra floginu lýkur. 

 Einstakt flog varir lengur en fimm mínútur. 

 Viðkomandi hefur hvorki skilríki né merki á sér sem gefa sögu hans til 

kynna. 

 Viðkomandi fær krampa í vatni 

 Ef ófrísk kona fær krampa, viðkomandi er sykursjúk/ur eða 

slasaður/slösuð. 

Ráð til kennara:  

 Mikilvægt er að læra fyrstu hjálp og vera vel upplýst/ur um sjúkdóm 

nemandans ásamt því að fræða barnahópinn um einkenni og fyrstu hjálp. 

 Kennari þarf að stuðla að því að barnið fái að lifa sem eðlilegustu lífi 

samkvæmt reglum leikskólans þrátt fyrir sjúkdóm sinn. 

 Barnið þarf að fá aðstöðu þar sem það getur hvílst eftir flog. 

 Ekki er alltaf talin ástæða til að senda barnið heim eftir flog svo framarlega 

sem það er innan eðlilegra marka.  

4.13 Hitakrampi 

Ef barn fær háan hita aukast líkurnar á hitakrampa. Algengast er að hitakrampi 

komi í kjölfar hækkandi hita og varir hann oft í eina til tvær mínútur. Börn á 

aldrinum 1-3 ára eru í sérstökum áhættuhóp og er talið að þrjú til fjögur prósent 

barna fái einhver tímann á ævinni hitakrampa (Rauði Kross Íslands).  

Fyrsta hjálp þegar barn fær hitakrampa 

 Haltu ró þinni. 

 Verðu barnið fyrir meiðslum og tryggðu að ekkert hefti öndun þess. 

 Ef barnið kastar upp leggðu það á hliðina með höfuðið niður svo 

magainnihald fari ekki ofan í lungu þess.  
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 Kældu barnið niður með því að klæða það úr fötum og leggja kaldan 

þvottaklút að enni þess.  

 Ef það dugar ekki skal klæða barnið úr fötum og láta það eingöngu vera í 

nærbuxum, halda á barninu og kæla það með því að standa í dyragætt ef 

veður leyfir uns krampinn hættir. Á meðan hringir annar starfsmaður í 

foreldra barnsins og tilkynnir þeim á yfirvegaðan hátt hvað gerðist.  

Hringja skal í sjúkrabíl ef: 

 Barnið hefur ekki áður fengið hitakrampa. 

 Ef krampinn varir lengur en í fimm mínútur.  

 Á meðan beðið er eftir sjúkrabílnum skal halda á barninu fáklæddu í 

dyragættinni til að viðhalda kælingunni.  

Algengt er að börn sofni gjarnan eftir hitakrampa vegna líkamlegs álags og 

hafa læknar gjarnan líkt honum við maraþonhlaup sem hörðustu hlauparar 

taki þátt í.  

4.14 Astmi 

Einkenni 

 Mæði. 

 Hósti. 

 Surg eða ýli við útöndun. 

 Svitamyndun. 

 Hraður hjartsláttur. 

 Kvíði. 

Astmi er þrálátur sjúkdómur þótt einkennin séu misjöfn frá degi til dags. 

Sjúkdómurinn getur horfið en algengara er að hann hörfi um skeið og skjóti svo af 

og til upp kollinum, til dæmis samfara sýkingum í efri öndunarvegi. Það skiptir 

því miklu máli að þeir sjá um umönnun barns sem þjáist af astma fái upplýsingar 

um hvort barnið sé með astma um leið og það hefur leikskólagöngu sína. Einnig 

að kennarar og annað starfsfólk þekki sjúkdóminn til hlítar og læri hvenær og 

hvernig eigi að bregðast við hverju sinni, hvað eigi að forðast og hvenær beina 

skuli foreldrum til læknis (Vísindavefurinn). 
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Ráð til kennara 

 Kynntu sér leiðbeiningar um fyrstu hjálp. 

 Taktu astmaköstin alvarlega. 

 Vertu vel upplýstur um sjúkdóm barnsins.  

 Fjarlægðu ofnæmisvalda.  

5.  Lokaorð 

Í íslensku nútímasamfélagi eru flest börn í leikskóla,  þar sem þau dvelja mikinn 

hluta dagsins. Hlutverk leikskólakennara er því viðamikið og getur haft afgerandi 

áhrif á líðan barnanna og þroska. Í 29. gr. a - hluta barnasáttmála sameinuðu 

þjóðanna er kveðið á um að aðildarríki þeirra eigi að vera  sammála um að 

menntun barns skuli beinast að því að rækta eftir því sem frekast er unnt 

persónuleika, hæfileika og andlega og líkamlega getu þess. Ennfremur eru ákvæði 

í aðalnámskrá leikskóla um að eitt af meginmarkmiðum leikskólans sé að veita 

börnum umönnun, búa þeim hollt uppeldisumhverfi og örugg leikskilyrði undir 

handleiðslu leikskólakennara og stuðla að umburðarlyndi, víðsýni og jöfnun á 

uppeldisstöðu barnanna (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:7). Hlutverk leikskólans er 

því stórt og oft á tíðum upplifir barnið leikskólann sem fastan punkt í tilverunni, 

eða sitt annað heimili. Því er mikilvægt að starfsfólk leikskólans sinni þörfum 

barnsins, jafnt andlegum sem líkamlegum og hjálpi því að takast á við tilfinningar 

sem berjast innra með því þegar sorgin er annars vegar (Hólmfríður Sigmarsdóttir 

leikskólastjóri Marbakka). Til þess þarf leikskólinn að eiga sína eigin áfallaáætlun 

sem gerð er með þarfir barnahópsins að leiðarljósi til stuðnings fyrir kennara 

leikskólans og annað starfsfólk. Miðað við þann fjölda barna sem dvelur í 

leikskólum tel ég að sérhver deild verði auk þess að útfæra sína eigin áætlun innan 

ramma áfallaáætlunar leikskólans eftir aldri barnahópsins þar sem viðbrögð barna 

við sorg geta verið misjöfn eins og fjallað hefur verið um hér að framan. Það er 

von mín að þessi áætlun komi til með að nýtast starfsfólki leikskólans Marbakka 

sem verkfæri þegar hjálpa þarf barni að ná tökum á sorg við aðstæður sem það fær 

engu um ráðið. 
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