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Ágrip 

Greinargerð þessi er lokaverkefni til B.Ed. prófs í grunnskólakennarafræðum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Í henni er fjallað um áfallaviðbrögð og mikilvægi 

sálgæslu í grunnskóla. Sjónum er beint að viðbrögðum barna á grunnskólaaldri við dauðanum 

og þeim sorgarviðbrögðum sem þau upplifa í kjölfar áfalls. Mikilvægt er að til sé verkferill 

sem grípa má til verði nemendur eða starfsfólk skóla fyrir áfalli. Áfallaáætlun er gátlisti 

inniheldur slíkan verkferil þar gerð er grein fyrir viðeigandi viðbrögðum á skýran og 

markvissan hátt. Áríðandi er að áfallaráð sé starfandi í skóla og nauðsynlegt er að stjórnendur 

og kennarar í grunnskóla hafi greiðan aðgang að upplýsingum um hvernig bregðast skuli við 

áfalli. Að stjórnendur grunnskóla sjái til þess að kennarar skólans fái tækifæri, stuðning, 

svigrúm og hvatningu til að afla sér upplýsinga og fræðslu um þau viðbrögð er nemandi sem 

hefur orðið fyrir áfalli sýnir. Nauðsynlegt er að kennarar afli sér upplýsinga um það ferli sem 

nemandi gengur í gegnum eftir áfall, í þeim tilgangi að geta veitt sálgæslu að svo miklu leyti 

sem kennari telur sig í stakk búinn til þess að gefa af sér. Því mikilsvert er að nemandi komi 

heilsteyptur og þroskaðri út úr þeirri reynslu sem fæst með því að vinna úr tilfinningum sínum 

sem upplifðar eru í kjölfar áfalls og geti í framhaldi af því nýtt sér þá reynslu sem hann hefur 

orðið fyrir sér til góðs í lífinu. 
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Formáli 

Tilurð greinargerðar þessarar, sem er greinargerð með áfallaáætlun, tengist áhuga mínum á 

hlutum sem tilheyra daglegu lífi. Mannlegur þáttur, framkoma og viðmót hafa mikið að segja 

um hvernig brugðist er við og ekki síður hvernig tekist er á við þá er á vegi verða í daglegu 

lífi. Framkoma, þekking og reynsla geta vegið þungt þegar þeim sem orðið hafa fyrir áfalli er 

mætt. Ég er í grunnskólakennaranámi og geri mér grein fyrir að í grunnskóla eru margir aðrir 

þættir sem verið er að kljást við annað en kennsla og nám samkvæmt námsskrá. Því langaði 

mig til að fræðast meira um mannlega þáttinn er fylgir kennarastarfinu og valdi námskeið sem 

heitir Áföll í nemendahópnum. Tilgangurinn með því var að afla mér þekkingar og 

undirbúnings á því hvernig best er að bregðast við og styðja við nemanda ef hann verður fyrir 

áfalli. Hvernig ég geti með besta móti veitt þann stuðning og það athvarf sem á þarf að halda í 

glímu við sorg þeirri er fylgir verði nemandi fyrir áfalli. Í framhaldi af námskeiðinu, þar sem 

mannlegum þætti í viðbrögðum var gert hátt undir höfði auk þess sem mikil áhersla var lögð á 

manngæslu og sálgæslu þegar tekist er á við áföll í nemendahópnum, kviknaði hjá mér löngun 

til þess að afla mér meiri þekkingar á efnisþáttunum og hvernig haga beri viðbrögðum við 

þeim í skólastarfinu. 

Áföll gera ekki boð á undan sér og dýrmætt getur verið að vera sem best búin undir 

hvernig haga beri viðbrögðum þegar staðið er frammi fyrir áfalli. Mikilvægt er að hafa 

hugfast að aðgát skuli höfð í nærveru sálar og þeim er mætt hafa áfalli sé sýnd nærgætni í 

hvívetna. Í þessu samhengi fór ég að skoða í heimaskóla mínum í grunnskólakennaranáminu, 

Salaskóla, hvernig brugðist er við áföllum sem upp koma innan skólans og komst þá að því að 

áfallaáætlun er ekki til í skólanum. Til að tryggja skýran verkferil þegar áfall er annars vegar 

þarf að vera hægt að grípa til áfallaáætlunar þar sem skýrt kemur fram hvert hlutverk þeirra 

sem takast á við áfall er og hver viðeigandi viðbrögð séu. Enn fremur er nauðsynlegt að 

starfandi sé áfallaráð innan skólans sem hefur umsjón með úrvinnsluferli áfalla. 

Ég er því þakklát fyrir að fá tækifæri til að útbúa áfallaáætlun fyrir heimaskólann minn 

sem lokaverkefni í grunnskólakennaranámi mínu við Háskóla Íslands. Síðast en ekki síst er ég 

þakklát leiðsögukennara mínum Gunnari Agli Finnbogasyni, prófessor við Háskóla Íslands, 

og vil þakka honum fyrir faglegar ábendingar og hlýlegt viðmót. 
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1 Inngangur  

Lífið er margbreytilegt og misjafnt hvað fyrir okkur liggur á lífsleiðinni. Það er óhugsandi án 

áfalla og sorga og hlutskipti okkar er að kynnast sorg í mörgum myndum (Gunnar 

Finnbogason, 1998, bls. 3). Sagt er að ekki sé meira á hvern lagt en hann getur borið. Þó getur 

áfall sett sitt mark á líf þess er fyrir því verður þannig að erfitt getur reynst að takast á við 

daglegt líf. Vegna þessa er sálgæsla mikilvæg. Mikilvægt er fyrir þann er fyrir áfalli verður að 

hafa stuðning og athvarf til að leita með sorg sína, þar sem hann nýtur trausts og finnur 

samkennd.  

Grunnskólabörn eru ekki undanskilin því, frekar en nokkur annar, að verða fyrir áfalli. 

Því er mikilvægt að þeir er vinna náið með börnum, eins og grunnskólakennarar, séu 

meðvitaðir um hvaða tilfinningar börn sem verða fyrir áfalli takast á við til þess að geta 

hjálpað þeim að vinna úr þeim. Að verða fyrir áfalli reynir mikið á þann er fyrir því verður. 

Sorginni sem kemur í kjölfar áfallsins fylgir síðan sorgarferli. Það er ferli sem vinna þarf úr til 

þess að aðlagast breyttum aðstæðum svo hægt sé að halda lífinu ótrauður áfram á sem 

hamingjuríkastan og gleðilegastan hátt eins og best verður á kosið við breyttar aðstæður. 

Heilbrigt sálarlíf er ekki síður mikilvægt en heilbrigður og hraustur líkami. Því er 

nauðsynlegt fyrir þann er fyrir áfalli verður að hafa aðgang að áfallahjálp, til þess að koma í 

veg fyrir þróun andlegra sjúkdóma. Fyrsti vísir að skipulagðri áfallahjálp á Íslandi er sú hjálp 

sem skipulögð var í kjölfar Vestmannaeyjagossins árið 1973 þar sem Vestmannaeyjingum var 

boðið upp á þjónustu í móttökustöð fyrir „flóttafólk― á Heilsuverndarstöð Reykjavíkur 

(Heilbrigðisráðuneytið
 
, 2010). Áfallahjálp var fyrst beitt opinberlega á skipulegan hátt hér á 

landi þegar mikið manntjón varð af völdum snjóflóða á íbúðabyggð árið 1995 (Jón 

Kristjánsson, 2005). Í kjölfar þess var farið að leggja upp úr vinnu með sálrænt tjón sem 

atburður kanna að hafa valdið. Þetta leiddi af sér mikla vitundarvakningu um mikilvægi 

áfallahjálpar og heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra gerði m.a. tillögur um fræðslu og 

þjálfun um áfallahjálp árið 1996. Landlæknisembættinu var falið að sjá um fræðsluna sem 

fólst í að efla fræðslu og koma henni inn í námsskrár tiltekinna starfsstétta í samvinnu við 

menntamálaráðuneytið. Síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar og árið 1999 var m.a. 

gefinn út bæklingur sem ætlaður er þolendum áfalla. Hann hefur síðan verið endurbættur og 

endurútgefinn. Þá hafa verið skipulögð áfallahjálparteymi á heilbrigðisstofnunum á landsvísu. 

Nú má víða finna upplýsingar um áföll og áfallahjálp og eru t.d., miklar og aðgengilegar 

upplýsingar á veraldarvefnum. 
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Í greinargerð þessari, sem fylgir áfallaáætlun fyrir grunnskóla, er gerð grein fyrir þeim 

þáttum er höfundur telur vera nauðsynlega til að hægt sé að bregðast við áföllum á sem 

markvissastan hátt. Leitast er við að svara rannsóknarspurningunni: Hvers konar áföllum þarf 

að mæta í grunnskóla og hvernig skal bregðast við þeim? 

Til þess er gerð grein fyrir þeim þáttum er höfundur telur vera nauðsynlega til að hægt 

sé að bregðast við áföllum á sem markvissastan hátt. Skoðað er hvaða hlutverki áfallaáætlun 

gegnir, hvað felst í áfallahjálp. Gerð er grein fyrir þeim þáttum er áfallaáætlun byggir á. 

Hugtakið áfall er skilgreint og skoðað hvaða tilfinningar geta verið upplifaðar við áfall. Gerð 

er grein fyrir sorg og sorgarferli og þá sérstaklega gerð grein fyrir sorgarviðbrögðum barna. 

Sorgarviðbrögð barns mótast af aldri, þroska og þekkingu barns hverju sinni og því er 

skilningur barns á dauðanum háður aldri, þroska og þekkingu þess. Fjallað er um hinar ýmsu 

tilfinningar sem sorg barns getur fylgt. Þá er námsskrá grunnskóla skoðuð með tilliti til þess 

hvernig takast skuli á við áfall og sorg innan skólans. Við lok greinargerðarinnar er 

áfallaáætlun. Áfallaáætlun er gátlisti fyrir stjórnendur grunnskóla þegar takast þarf á við 

óvænt, skyndilegt áfall meðal nemenda eða starfsfólks skóla. 

2 Áfallaáætlun  

Mikilvægt er þegar áföll dynja yfir að geta gripið til „verkfæris―. Áfallaáætlun er „verkfæri― 

sem grípa þarf til þegar skyndileg áföll verða, í þeim tilgangi að viðbrögð við áfalli verði 

markviss (Gunnar Finnbogason, munnleg heimild 2009). Þegar áfall dynur á þá þurfa þeir er 

fyrir því verða á stuðningi og hjálp að halda til að vinna úr tilfinningum sínum. Sú hjálp er 

kölluð áfallahjálp og er hún skilgreind sem sálræn skyndihjálp, þ.e. andleg og líkamleg 

aðhlynning og félagslegur stuðningur við þolendur áfalla (Almannavarnir, 2003). 

Áfallaáætlun er því áætlun sem inniheldur viðbrögð sem styðjast má við, í þeim tilgangi að 

hjálpa þeim er fyrir áfalli hefur orðið, að takast á við tilfinningar og breyttar aðstæður sem 

áfallið hefur valdið. Þau viðbrögð sem áfallaáætlun inniheldur eru skammvinn tímabundin 

inngrip til að hafa áhrif eins fljótt og auðið er í þeim tilgangi að koma í veg fyrir 

áfallahugsýki/-streituröskun. Hugtakið áfallahugsýki (Post traumatic stress disorder) sem 

stundum er nefnt áfallastreituröskun felur í sér langvarandi einkenni eins og kvíða, svefnleysi, 

einbeitingarskort, minnisleysi, andlegan doða og gleðileysi eftir áfall. Verði vart við 

áfallahugsýki þarf að leyta sérhæfðar aðstoðar (Heilbrigðisráðuneytið, 2010). Þá ber að hafa 

hugfast að þeir sem veita sálræna skyndihjálp í skólanum eru ekki sérfræðingar heldur 
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starfsfólk skólans sem kynnt hefur sér áfallaáætlun hans. Nægi ekki skammvinn tímabundin 

inngrip ber að leita fagaðstoðar. 

Mikilvægt er að áfallaáætlun innihaldi sameiginleg markmið allra starfsmanna skólans 

aukin heldur að sátt og samhugur sé ríkjandi um innihald hennar. Hún sé aðgengileg öllum, 

gefi gott yfirlit og sé skýr og nákvæm. Þá er ekki síður mikilvægt að allir starfsmenn skólans 

séu samstilltir í viðbrögðum sínum í stóráföllum (Gunnar Finnbogason, munnleg heimild, 

2009). Viðbrögð sem þurfa að koma fram í áfallaáætlun fyrir skóla taka mið af hugsanlegum 

áföllum sem hent geta nemendur, aðstandendur og starfsmenn skólans. Listi viðbragða er 

hvergi tæmandi og aðeins viðbrögð við líklegum áföllum innan fyrrgreinds hóps birtur. Í 

grunnskóla geta verið allt að nokkur hundruð nemendur og aldursbreidd spannar tíu ár. Því er 

mikilvægt að taka mið af mismunandi aldri og þroskaskeiði þegar áfallahjálp er veitt. 

Börn eru sérstaklega viðkvæm verði þau fyrir miklu áfalli; Þegar þau upplifa óöryggi í 

umhverfi sínu og vita ekki hverju þau geta átt von á (DeWolfe, 2006, bls. 3). Börn eiga erfitt 

með að skilja afleiðingar atburðar sem veldur áfalli. Því eru rétt viðbrögð þeirra sem standa 

barninu næst mikilvæg til að það geti endurheimt öryggi sitt og náð jafnvægi á ný. Þeir er 

þekkja barnið vel ættu að hafa tækifæri til að átta sig á hvort barnið eigi við vanda að stríða 

auk þess að átta sig á hverjar þarfir þess eru. Kennari er einn af þeim aðilum sem eru í miklum 

samskiptum við börn og ætti því að hafa tækifæri til þess að hafa auga með hvort úrvinnsla 

þess á tilfinningum sínum sé í réttum farvegi eða hvort það eigi við vanda að stríða.  

Áfallaáætlun þarf að vera byggð á haldbærum rökum og í greinargerð þessari er gerð grein 

fyrir þeim þáttum er hún er byggð á.  

3 Áfall 

Í daglegu tali eru orð eins og kreppa, hamfarir og áfall notuð um atburði sem tengjast 

skyndilegum breytingum, stórkostlegum viðburðum og andlegu álagi. Hugtakið kreppa er 

yfirleitt notað um fyrirvaralausar og óvæntar breytingar en margar kreppur verða ekki 

skyndilega eða eru stórkostlegar, heldur þróast í samhengi við umskipti í lífinu (Dyregrov, 

1996, bls. 9). Hugtökin hörmung og áfall eru nánast eingöngu notuð um skyndilega og 

stórkostlega atburði. Hörmungar tákna atburði af miklu umfangi þar sem margt fólk á í hlut, 

eins og slys þar sem margir slasast eða deyja. Einstök slys og atburðir eru jafnmiklar 

hörmungar fyrir þá sem verða fyrir því, eru því kallaðar persónulegar kreppur Gunnar 

Finnbogason bendir á að hugtakið kreppa (á grísku krisis) hafi í auknum mæli verið notað yfir 

sálfræðileg viðbrögð einstaklings, en það merkir nánast afgerandi þáttaskil, skyndilega 
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breytingu og afdrifaríka röskun sem veldur innri og ytri örðugleikum og vanda (Gunnar 

Finnbogason, 1998, bls. 4). Þá bendir hann á skilgreiningu Cullberg sem segir að þegar 

lífsaðstæður einstaklings, önnur lífsreynsla hans og viðbrögð sem hann býr yfir og hefur getað 

beitt, gera honum ekki lengur kleift að ná tökum á aðstæðunum þannig að hann skilji og ráði 

við þær, þá sé hann í andlegri kreppu. Ójafnvægið skapar spennu sem veldur óróleika og 

uppnámi sem hefur neikvæð áhrif á afkastagetu. Einstaklingurinn missir tök á þeim 

varnarháttum sem hann hefur áður getað beitt gegn vanda og því verður vandinn honum 

ofviða og leggst á hann með fullum þunga, þannig að einstaklingurinn fellur saman og missir 

stjórn á aðstæðum sínum (Gunnar Finnbogason,1998, bls. 4-5).  

Um andlegt kreppuástand fjallar Cullberg út frá sjónarhornum sem eru: 

 Kringumstæður sem valda andlegri kreppu. 

 Upplifun atviksins á einstaklinginn. 

 Aldursskeið og lífsreynsla einstaklingsins. 

 Félagsleg staða og fjölskylduaðstæður. 

Ennfremur skal skoða að samkvæmt kenningum um kreppur og áföll er greint á milli þess 

að verða fyrir áfallakreppu og þroskakreppu (Anna Rós Jóhannesdóttir, 2009). Áfallakreppa 

er óvæntur og skyndilegur atburður sem verður til þess að allt breytist og stoðum er kippt 

undan hinu daglega lífi. Fyrri reynsla, færni og þekking duga ekki til þess að skilja og takast á 

við atburðinn. Dæmi um áfallakreppu er dauðsfall, fæðing fatlaðs barns eða skyndilegur 

skilnaður. Þroskakreppur tengjast hins vegar daglegu lífi, hlutverkum og lífsskeiðum. Dæmi 

um þroskakreppu er að eignast barn, flytja að heiman, skipta um starf og þegar börnin flytja 

að heiman. Oft getur reynst erfitt að greina á milli þess hvort um er að ræða áfallakreppu eða 

þroskakreppu. Skyndilegur brottflutningur maka af heimili við skilnað getur valdið 

áfallakreppu sem veldur mikilli sorg.  

Í skólakerfinu eru áföll og sorg hlutir sem taka þarf mið af og stjórnendur og kennarar 

þurfa að vera undir það búnir að bregðast rétt við. Nemendur og starfsfólk skólans geta þurft 

að takast á við áföll sem bæði geta flokkast undir áfalla- og þroskakreppu. 

Skólastjórnendur þurfa að vera undir það búnir að bæði nemendur hans og starfsfólk verði 

fyrir áföllum. Algengara er að nemendur þurfi að takast á við áfallakreppu en ekki skyldi 

útiloka að komið gæti upp sú staða að einhverjir hafi orðið fyrir þroskakreppu. Ætla mætti að 

sú skilgreining á kreppu ætti frekar við um starfsfólk skólans en það gæti einnig upplifað 

áfallakreppu.  
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Á heimasíðu National Institude of Mental Health er birt skilgreining á hugtakinu áfall 

og í íslenskri þýðingu minni er hún svo hljóðandi: Til eru tvær tegundir áfalla – líkamlegt og 

andlegt. Líkamlegt áfall fellst í viðbrögðum líkamans við alvarlegum meiðslum og ógn. 

Andlegt áfall veldur óttablöndnum hugsunum og sársaukafullum tilfinningum. Það eru 

viðbrögð hugans við alvarlegum meiðslum. Andlegt áfall getur framkallað sterkar tilfinningar. 

Það getur einnig kallað fram öfgakennda hegðun; eins og gríðarlegan ótta eða hjálparleysi, 

flótta eða aðskilnað, einbeitingarskort, pirring, svefntruflanir, yfirgang, mikla árvekni (ákafa 

leit eftir háskalegum atburðum), eða endurupplifun minninga (skynja að atburðir séu að 

endurtaka sig).
1
 Á heimasíðu Rauða Kross Íslands er eftirfarandi skilgreining á hugtakinu 

áfall og er það sú skilgreining sem notuð er á hugtakinu í greinargerð þessari en þar segir: 

„Áfall er oft skilgreint sem sálræn þjáning sem verður vegna atburðar sem er svo 

mikill að hann heltekur sálarlífið og veldur oft mikilli truflun á daglegu lífi. Áföll eru 

mismunandi. Sum þeirra er hægt að segja nokkurn veginn fyrir um meðan önnur 

gerast skyndilega og oft við ofsafengnar og yfirþyrmandi kringumstæður. Áföll hafa 

varanleg áhrif á fólk. Hversu mikil eða alvarleg þessi áhrif verða er afar 

einstaklingsbundið. Sumir breyta viðhorfum sínum til lífsins og segjast hafa öðlast 

aukinn þroska í gegnum áfallið. Fyrir aðra getur áfallið verið upphafið af ævilöngum 

andlegum erfiðleikum.“ (Rauði Kross Íslands) 

Áfall er fyrstu viðbrögð í sorg þar sem tilfinningarnar einkennast af „doða―. Þó eru 

ekki allir sem ganga í gegnum „doðatímabil― sem lýsir sér þannig að syrgjandinn á erfitt með 

að meðtaka það sem fram fer í umhverfi hans (Bragi Skúlason, 1992, bls. 17). Flestir sem 

rannsakað hafa sorgina, tala um, að fyrstu viðbrögð í henni séu áfall. 

3.1 Sorg og sorgarviðbrögð 

Sorg er mannleg tilfinning sem óþægilegt er að upplifa þar sem hún veldur vanlíðan. Sá er 

upplifir sorgina er aumur í sálartetri sínu og finnur mikið til vanmáttar síns gagnvart lífinu. 

Enginn fer í gegnum lífið án þess að upplifa sorg. Tilfinningar sem fylgja því að tengjast 

öðrum verða þess valdandi að við áfall upplifir sá hinn sami sorgartilfinningu (Bragi 

Skúlason, 1992, bls. 12). Það fer hins vegar eftir því hversu mikið áfallið er fyrir hvern og 

                                                
1 There are two types of trauma — physical and mental. Physical trauma includes the body’s response to serious 

injury and threat. Mental trauma includes frightening thoughts and painful feelings. They are the mind’s 

response to serious injury. Mental trauma can produce strong feelings. It can also produce extreme behavior; 

such as intense fear or helplessness, withdrawal or detachment, lack of concentration, irritability, sleep 

disturbance, aggression, hyper vigilance (intensely watching for more distressing events), or flashbacks (sense 

that event is reoccurring). 
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einn hvernig viðbrögð hans við því verða. Margt og mikið hefur verið skrifað um sorgina en 

samhljómur í því er að sorg sé viðbrögð við missi. Sorgin sé eðlileg viðbrögð við missi og 

missir er ekki einungis bundinn við það þegar einhver deyr. Sorginni fylgja margvíslegar 

tilfinningar svo sem áfall, reiði, þunglyndi, vonbrigði, örvænting, tómleiki og söknuður (Bragi 

Skúlason, 1992, bls. 12, og Anna Rós Jóhannesdóttir, 2009).  

Hugtakið sorg er skilgreint sem viðbrögð við missi (Anna Rós Jóhannesdóttir, 2009). 

Venjulega er átt við ástvinamissi en annar missir getur einnig verið sorgarvaldur. Þá segir 

ennfremur að sorginni fylgi sorgarferli og að sorgin og sorgarferlið sé tilfinningaleg tenging 

og úrvinnsla á því er átti sér stað. Það tekur syrgjandann tíma og orku að fara í gegnum 

sorgarferlið sem hefur þann tilgang að viðurkenna missinn, aðlagast og endurskilgreina 

tilfinningar sínar til þess sem horfinn er. Oft er talað um að einstaklingur verði fyrir áfalli eða 

lendi í áfallakreppu þar sem sorgin og sorgarferlið eru viðbrögð við því. 

Sorg er einstaklingsbundin tilfinning og því er ekkert sorgarferli eins (Anna Rós 

Jóhannesdóttir, 2009). Samt sem áður er framvinda sorgar svipuð hjá flestum. Í upphafi 

sorgarferlis getur sársaukinn virst óbærilegur en sorgin er eðlilegur og heilbrigður hluti af 

manneskjunni sjálfri við slíkar aðstæður. Með tímanum, hjálp annarra, umhyggju og hlustun 

aðlagast sá sem syrgir venjulega missinum. Oft er talað um að fyrstu tvö árin séu erfiðust en 

þetta er afar einstaklingsbundið. Vitað er að sorg sem fær úrvinnslu og farveg getur leitt til 

aukins þroska manneskjunnar og meiri skilnings á raunverulegri getu og takmörkunum.  

„S. Freud skilgreinir sorgina sem viðbrögð við missi þegar ástvinur deyr og þegar aðrir 

þættir, sem hafa sama sess í lífinu glatast s.s. ættlandið, frelsið eða hugmyndafræðin― (Gunnar 

Finnbogason, 1998, bls. 5-6). Síðar varð skilningur hans á hugtakinu víðari og hélt hann því 

fram að ákveðin vonbrigði og uppgjör væru hluti af sorginni og í framhaldinu að sorgin 

skapaði spennu í sjálfinu. Skilgreining J. Bowlbys á hugtakinu sorg, er að hún sé sálfræðilegt 

ferli sem fer að stað hjá syrgjanda við ástvinamissi, þegar þarf að kveðja ástvin sem er farinn 

og kemur aldrei aftur. Skilgreining E. Furmans á sorg er svo hljóðandi: „Sorgarferli er andlegt 

ferli sem fer af stað í kjölfar ástvinamissis. Sorg við dauðsfall greinir sig frá annarri sorg þar 

sem dauðinn felur í sér algeran aðskilnað.― Einnig segir hann að sorgarferli tengist ekki 

eingöngu við dauðann heldur líka við missi líkamshluta, missi hreyfigetu, eða við annað 

heilsutjón. R., Lindemann skilgreinir „sorg og söknuð í tengslum við það þegar einstaklingur 

þarf að klippa á tengsl við nákominn látinn―. Því fylgir að syrgjandinn þarf að aðlagast nýjum 

aðstæðum, þar sem hinn látni er ekki til staðar og byggja þarf upp ný tengsl (Gunnar 

Finnbogason, 1998, bls. 5-6).  
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Karl Sigurbjörnsson segir: „Sorg er sársauki, sársauki vegna missis. Hún snertir flesta 

strengi tilfinninga okkar og birtist í ýmsum myndum: söknuði, harmi, einsemd, örvilnan, 

reiði, grátur. Sorg er vefur margháttaðra tilfinninga á mislöngu tímaskeiði. Sorgin leggst að er 

okkur verður ljóst að missirinn er endanlegur, að ekki verður aftur snúið, enginn möguleiki að 

breyta því sem orðið er.― (2007, bls. 5). 

Eftir áfall fylgir sorgarferli sem enginn einstaklingur gengur eins í gegnum sökum þess 

hve ólíkir mennirnir eru og sorgarferlið einstaklingsbundið en þó er margt sameiginlegt í 

sorgarviðbrögðum þeirra (Bragi Skúlason, 1992, bls. 12). „Sorg er einstaklingsbundin 

tilfinning og því er ekkert sorgarferli eins. Samt sem áður er framvinda sorgar svipuð hjá 

flestum (Anna Rós Jóhannesdóttir, 2009).― Fyrsta stig kreppu er svokallað lostastig þar sem 

viðbrögð einstaklingsins felast í því að halda raunveruleikanum frá sér. Þá tekur við 

viðbragðsstig þar sem einstaklingurinn neyðist til þess að horfast í augu við raunveruleikann. 

Á eftir viðbragðsstigi kemur úrvinnsla og síðan skilningur eða sátt í kjölfarið.  

„Sorgin gleymir engum,― segir Karl Sigurbjörnsson, þar sem hann vísar í máltæki. 

Sorgin er sársauki vegna missis og hún snertir flesta strengi tilfinninga og á sér ýmsar 

birtingarmyndir. Þá segir hann að sorgin sé vefur margháttaðra tilfinninga á mislöngu 

tímaskeiði og er hún leggist að er ljóst að missirinn er endanlegur og enginn möguleiki á að 

breyta því sem orðið er. En sorgin er eðlileg og náttúrleg þróun þar sem einstaklingurinn 

aðlagast á heilbrigðan hátt sérhverjum mikilvægum missi. Þá lýsir Karl Sigurbjörnsson 

sorgarferlinu, myndrænt, sem þróun sem líkist sjávarföllum, með flóði og fjöru og áfallalausri 

framþróun sem lýst er í þrepum eða stigum. Þau þurfa ekki að vera í ákveðinni röð og geta 

skarast (2007, bls. 5). 
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        Mynd: Karl Sigurbjörnsson, 1995. 

3.2 Sorgarferli 

Áfalli fylgir sorg, og sá er hefur orðið fyrir áfalli gengur í gegnum sorgarferli sem er 

tilfinningaleg upplifun. Viðbrögð við sorg eru mismikil og fer það eftir eðli máls hverju sinni 

hversu mikil sorgin verður. Þar koma inn áhrifaþættir s.s., aldur og þroski, tilfinningatengsl 

auk þess sem tildrög missisins er stór þáttur í sorgarviðbrögðunum. 

Skipta má sorgarferlinu í þrep eða stig. Þegar sorgin hellist yfir einkennast viðbrögð af losti 

og nístandi sársauka þar sem algert hrun blasir við. Þá tekur við doði og afneitun. Doðinn 

víkur síðan fyrir hinni raunverulegu sorg (Gunnar Finnbogason, 1998, bls. 9). Við tekur grátur 

þar sem losnar um tilfinningabönd. Við grát virðist losna um tilfinningalega spennu (Jón Már 

Halldórsson, 2008). Það er  mjög gott ráð að gráta því það bætir líðan eftir á en skýringin á 

því er einkum sú að við grát losnar náttúrulegt kvalastillandi efni í heilanum, endorfín sem 

eykur vellíðan. 

Ennfremur fylgja sorginni líkamleg einkenni svo sem öndunarerfiðleikar, máttleysi og sífelld 

þreyta verður ríkjandi ásamt eirðarleysi. Fæstir komast hjá því að glíma við áleitnar 

spurningar sem vekja hjá þeim sektarkennd, auk þess að finna til reiði og jafnvel einsemdar 

(Karl Sigurbjörnsson, 2007, bls. 13-21). En allt tekur enda og sorgarferlið líka þó erfitt sé að 

trúa því meðan á stendur. Þegar allt virðist vera vonlaust glittir í ljós við enda sorgardalsins. 

Þá er sársaukinn ekki eins nístandi og áður og það fer að losna um tengslin við hinn látna. 

Sárin taka að gróa og ný tengsl myndast við annað fólk (Gunnar Finnbogason, 1998, bls. 9-

10). Erfitt er að greina upphaf og endi ferli sorgarinnar. ―Við bjóðum sorginni heim, þegar við 
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bindumst tilfinningaböndum. Oft er sagt, að sorg og gleði séu systur. Sorginni lýkur ekki að 

fullu svo lengi sem við lifum― (Bragi Skúlason, 1992, bls. 12).  

4 Sorgarferli barna 

Sorgarferli barna er oft annað en þeirra fullorðnu þar sem aldur og þroski barns er mikil 

áhrifaþáttur í viðbrögðum þess auk annarra þátta (Bragi Skúlason, 1992, bls. 12). 

Margvíslegar rannsóknir sem liggja að baki viðbrögðum barna við aðskilnaði og missi hafa 

leitt í ljós að börn syrgja ekki síður en fullorðnir. Að sorg barna sé ekki eins samfelld og 

fullorðinna og þau virðist almennt dylja sorg sína frekar en fullorðnir. Börn feli oft sorg sína, 

til að hlífa fullorðum syrgjendum í kringum sig í þeim tilgangi að reyna að geðjast þeim og 

gleðja. Mikilvægt er að hafa í huga aldur og þroska barns sem syrgir auk þess sem tengsl hans 

við hinn látna og hvernig dauðann bar að hafa áhrif á hvernig barnið gengur í gegnum 

sorgarferlið (Sigurður Pálsson, 1998, bls. 27). Þá er stuðningur við barnið í sorgarferlinu 

mikilvægur þáttur í framvindu tilfinningalegrar úrvinnslu þess.
 
Auk þess er mikilvægt að barn 

í sorg fái tilfinningalega útrás og að sorg barns njóti virðingar fullorðins. Að fullorðinn sé 

meðvitaður um sorg barnsins, gefi sig að því með sérstökum hætti s.s. hlýju, umhyggju og 

nærgætni. Að fullorðinn sé tilbúinn að hlusta á og virða tilfinningar barnsins, tilbúinn að ljá 

því stuðning sinn og hvetja það til þess að spyrja spurninga. „Leggðu hönd þína á hné eða 

handlegg, eða um öxl barnsins. Leyfðu því að setjast í fang þér eða gráta við öxl þína. Allt 

hefur þetta róandi áhrif. Jafnvel það eitt að sitja þegjandi meðan barnið grætur út eða tjáir hug 

sinn getur verið til hjálpar― (Sigurður Pálsson, 1998, bls. 38). Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal benda á „[...] að oft hafi ekki verið tekið nægjanlegt tillit til barna þegar þau 

hafa orðið fyrir missi eða sorg. Börn skynja hins vegar sorg oft mun sterkar en fullorðnir 

halda og viðbrögðin og afleiðingarnar geta líka verið meiri og alvarlegri en fullorðnir gera sér 

grein fyrir― (1995, bls. 185). Hafa ber í huga mismunandi þroska og burði barna til þess að 

takast á við og bera sorg sína. Börn geta fundið til blygðunar þegar talað er um eða minnst er 

á látna móður þeirra (Lewis, 1987, bls 10) og því skyldi ávallt hafa hugfast að mikilvægt er að 

taka tillit til einstaklingsbundinna aðstæðna og koma fram af fyllstu nærgætni í samskiptum 

við börn sem misst hafa ástvin.  
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4.1 Sorgarviðbrögð barna 

Sorgarviðbrögð eru viðbrögð við missi það er tilfinningaleg útrás (Gunnar Finnbogason, 

munnleg heimild, 2009). Mörg atriði hafa áhrif á hver viðbrögð barna verða við missi 

námkomins. Þar vega þyngst þær kringumstæður sem er þegar atburðinn á sér stað (Dyregrov 

og Raundalen, 1994, bls. 26-27). Ef barn er vitni að dauðsfalli eru meiri líkur á því að það 

sýni áfallaviðbrögð. Tengsl hins látna við barnið auk aldurs, þroska, fyrri reynslu og 

persónuleika þess hafa áhrif á viðbrögð þess og úrvinnslu áfalls og sorgar. Foreldramissir er 

erfiðastur, þar á eftir systkinamissir en upplifun og mat barns á dauðsfalli er alltaf háð reynslu 

þess og persónuleika eins og áður hefur komið fram. Þá er einnig áhrifavaldur í viðbrögðum 

barns ef það var á staðnum og fannst lífi sínu ógnað eða ef barn upplifir sig eiga hluta af 

orsökinni. Þá er umhverfið áhrifavaldur, og vega þar þyngst viðbrögð eftirlifenda og hvernig 

þeir takast á við þau. Fullorðnir geta orðið sér úti um upplýsingar og túlkað viðbrögð 

umhverfisins en börn eru háð því að samfélag fullorðinna geti axlað ábyrgð, sé opið og 

þátttakandi. Opin og bein samskipti, upplýsingar um staðreyndir við dauðsfall auk opinnar 

umræðu um tilfinningar eru mikilvægir þættir hvað varðar viðbrögð barns (Dyregrov og 

Raundalen, 1994, bls. 26-27).  

Algeng sorgarviðbrögð barna eru: 

 Kvíði. 

 Svefntruflanir. 

 Leiði og söknuður. 

 Reiði eða annað atferli sem kallar á athygli.  

 Sektarkennd og sjálfsásakanir. 

 Erfiðleikar í skóla.  

 Líkamleg einkenni. 

4.2 Kvíði 

Börn verða kvíðin vegna þess að öryggi þeirra er ógnað þegar þau upplifa áfall. Hvernig 

kvíðinn lýsir sér er einstaklingsbundið, og tengist aldri og þroska, en hefur þó með það að 

gera hvernig áfallið ógnar öryggi barnsins (Sigurður Pálsson, 1998, bls. 27-28, og Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995, bls. 187). Við missi foreldris kvíðir barnið því að 

eftirlifandi foreldri deyi líka frá því en við missi systkinis óttast barnið frekar eigin dauða. 

Sýna þarf barninu ómælda umhyggjusemi, hlýju og tillitssemi. Það er misjafnt hvað eykur á 
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öryggistilfinningu barnsins en það getur verið allt frá því að hafa ljóstýru að kvöldi í að það 

komi staðgengill inn í umönnun barnsins í stað þess er dó. 

Mikilvægt er að kennari barnsins fái vitneskju um líðan nemanda síns svo hann geti 

gefið sig að honum með sérstökum hætti (Sigurður Pálsson, 1998, bls. 29) þannig að 

kennarinn geti eignast hlutdeild í sorg nemandans. Það er styðjandi fyrir (syrgjandi nemanda) 

nemanda í sorg að vita til þess að kennari viti af aðstæðum hans og sýni honum samkennd og 

hluttekningu (Sigurður Pálsson, 1998, bls. 85). Kennari þarf líka oft að hafa frumkvæði að því 

að aðrir samnemendur sýni viðkomandi hluttekningu. En hafa ber í huga að ekki eru allir 

nemendur jafn opnir um líðan og aðstæður sínar og mikilvægt að kennarinn taki tillit til þess. 

Náið samband milli heimilis og skóla hefur mikið að segja þar sem syrgjandi nemandi getur 

fundið til kvíða sem getur haft áhrif á frammistöðu og framvindu í námi hans. 

Úrsúla Markam opnar fyrir það sjónarmið að í lýsingu á dauðdaga foreldris felist 

mikilvæg skilaboð um að foreldrið hafi ekki kosið sjálft að fara heldur var það af 

óviðráðanlegum ástæðum sem foreldrið réð ekki yfir, gefi það barni ástæðu til að álykta að 

hverfandi möguleiki sé á því að eftirlifandi foreldri deyi á sama hátt. Því sé mikilvægt að láta 

barninu í té upplýsingar um úr hverju foreldrið dó (Markham 1997, bls, 68).  

4.3 Svefntruflanir  

Þegar komin er ró yfir sálina og líkaminn hefur tækifæri til þess að slappa af gefst oft tækifæri 

fyrir óboðnar hugsanir að læðast að og því eru kvöldin fyrir margra hluta sakir erfiður tími 

fyrir barn í sorg. Börn eiga oft erfitt með að festa svefn hrökkva jafnvel upp af værum svefni. 

Margar ástæður geta verið orsakavaldur að því en þar spilar óttinn kannski hvað mest inn í. 

Því er nauðsynlegt fyrir börn að fá útrás í vöku fyrir sorg sína og vangaveltur tengdar henni 

(Sigurður Pálsson, 1998, bls. 30).  

4.4 Minningar  

Minningar geta komið fram sem martraðir eða óróleiki og valdið barninu andlegum 

óþægindum ef það á erfitt með að losa sig við þær. Einnig getur barnið átt erfitt með að vinna 

úr tilfinningum sínum ef það hefur orðið vitni að slysi. Auk þess sem því getur reynst erfitt að 

losa sig við minningar sem tengjast ásjónu líki hins látna þar sem nákvæm atriði er tengjast 

lykt eða snertingu geta sótt á huga barnsins og valdið óróleika hjá því (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995, bls. 188). 
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4.5 Leiði, löngun og söknuður 

Sagt er að í gráti felist lækning. Einstaklingsbundið er hversu mikið börn gráta en eðlilegt er 

að stundir koma þar sem barn virðist óhuggandi (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 1995, bls 188, og Sigurður Pálsson, 1995, bls. 31). Yngri börn gráta minna og 

hryggjast stutt í einu en þau gráta fremur af sársauka og reiði en af leiða og sorg þó erfitt sé að 

alhæfa um það. Börn eiga það líka til að dylja sorg sína til að hlífa foreldrum sínum þar sem 

þau vilja ekki vera íþyngjandi. Eðlilegt er að barn gráti sig í svefn öðru hverju í mörg ár eftir 

að hafa misst foreldri. Eins getur barn fundið til leiða og söknuðar þegar það sér önnur börn 

með foreldrum sínum eða systkini, þó langt sé liðið frá áfallinu, því mannfólkið er alltaf að 

miða sig við aðra. Því er það að þegar barn upplifir gleði annarra heimfærir það aðstæðurnar á 

sjálft sig sem hefur kannski ekki sama tækifæri til að gleðjast með foreldri sökum þess að það 

er látið. Eðlileg er að barn geti grátið annað slagið, í mörg ár, eftir að hafa misst foreldri 

(Sigðurður Pálsson, 1995, bls. 30-31). Söknuður getur tekið á sig margvíslegar myndir og 

mikilvægt er að gefa börnum tækifæri til þess að tjá sorg sína og alls ekki að vanmeta þær 

tilfinningar sem barnið tjáir sig um.  

Löngunin eftir þeim látna getur m.a. birst í því að barnið:  

 Leitar að þeim látna.  

 Dvelur við minningar.  

 Finnur fyrir návist þess látna. 

 Samsamar sig þeim látna (Dyregrov, 2008, bls. 30). 

Yngri börn eiga það til að leita eftir þeim látna eða gera sér vonir um að sjá hinn látna og 

þá sérstaklega á stöðum þar sem börnin finna tengingu við hinn látna en leit þeirra 

endurspeglast líka í þörf fyrir að tala um hinn látna (Dyregrov, 2008, bls. 30-31). Barn getur 

orðið upptekið af því að skoða myndir aftur og aftur, lesa bréf eða heyra sögur af hinum látna. 

Auk þessa getur barn tekið ástfóstri við einhvern hlut eða flík sem hinn látni átti. Að finna 

„lyktina― af fötum hins látna eða nálgast hluti sem hann átti linar sára sorg barnsins og er 

eðlilegur hluti af sorgarferlinu (Dyregrov, 2008, bls. 31, og Sigurður Pálsson, 1995, bls. 30-

32).  

Löngunin eftir þeim látna getur orðið svo sterk að barninu finnist það sjá hinn látna hjá sér 

en grípur svo í tómt þegar það teygir sig í áttina til hans (Dyregrov, 2008, bls. 32, og 

Sigðurður Pálsson, 1995, bls. 32). Þá er það í hlutverki hinna fullorðnu að útskýra fyrir 

börnunum að stundum er þráin svo heit að við teljum okkur verða áskynja þess sem við 

óskum okkur. Svo er annað að börn geta fundið fyrir að kvíði sækir á þau um að hinn látni 
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birtist þeim eins og hann leit út í kistu sinni. Mikilvægt er að útskýra og leiðbeina börnum til 

að koma í veg fyrir óþarfa hræðslu og ótta vegna þessa. 

Með því að samsama sig hinum látna kemur barnið sér upp tilfinningalegum tengslum við 

hann og sefar sorg sína (Dyregrov, 2008, bls. 32-33, og Sigðurður Pálsson, 1995, bls. 32-33). 

Það getur falist í að líkja eftir einhverju sem annað hvort einkenndi hinn látna eða gangast í 

hlutverk sem tilheyrði honum. Með þessu háttalagi sínu getur barninu fundist það fá athygli 

fyrir vikið eða það lini sorg annarra syrgjenda. Hafa ber auga með því ef barnið á erfitt með 

að láta af þessu athæfi og eins ef barninu finnst það hafa sérstöðu varðandi samband við hinn 

látna. Það gæti bent til þess að hyggilegt væri að leita aðstoðar sérfræðinga. 

Spenna milli fortíðar og framtíðar einkennir sorgina (Sigurður Pálsson, 1995, bls. 33). 

Syrgjandinn vinnur úr þessari spennu með því að fara í gegnum sorgarferlið og nær þannig 

valdi á tilfinningum sínum og sættir sig við þær. Þar sem tilfinningaleg átök eru mjög 

orkufrek þurfa margir syrgjandi meiri svefn. Því þarf að hafa það hugfast þegar annast er um 

syrgjandi barn auk þess sem það er barninu til góða að fá rólega og notalega stund með 

fullorðnum áður en það fer að sofa. 

4.6 Reiði og athyglisþörf 

Reiðin hefur margar mismunandi birtingarmyndir og er einstaklingsbundið hvernig barn fær 

útrás fyrir reiði sína og að hverju eða hverjum hún beinist (Sigurður Pálsson, 1995, bls. 35-

36). Aftur kemur gráturinn sér vel til þess að fá útrás fyrir reiði. Mikilvægt er að finna reiðinni 

góðan farveg og leyfa barni að fá útrás fyrir tilfinningar sínar en þar hafa viðbrögð hinna 

fullorðnu mikið um það að segja hvernig til tekst þar sem mikilvægt er fyrir barn að finna að 

hvernig sem tilfinningar þess eru eigi þær rétt á sér. Mesta hjálpin felst í að skilja hvers vegna 

barnið lætur reiði sína bitna á viðkomandi og mæta því með umburðarlyndi og hlýju. 

4.7 Sektarkennd og sjálfsásökun 

Hafa þarf sérstakar gætur á því ef að barn fyllist sektarkennd og sjálfsásökunum í sorgarferli 

sínu (Sigurður Pálsson, 1995, bls. 36-37). Sjálfhverf hugsun barna veldur því að þau eiga á 

hættu að gera of mikið úr eigin áhrifamætti og geta talið sig hafa átt þátt í eða eiga sök á því 

sem gerðist og getur það birst á ýmsa vegu. Mikilvægt er að gera ekki lítið úr tilfinningum 

sem þessum hjá barninu og veita því stuðning til að glöggva sig á veruleika og hugarburði. 

Sektarkennd er eðlilegur þáttur í sorgarviðbrögðum og mikilvægt er að byrgja hana ekki inni 

(Karl Sigurbjörnsson, 2007, bls. 17). 
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4.8 Erfiðleikar í skóla 

Mikilvægt er að gefa barni í sorg gaum í skólanum þar sem svo mikil orka fer í sorgina að 

barnið er ekki megnugt þess að vera eins og það á að sér að vera í skólanum (Dyregrov, 2008, 

bls. 38-39, og Sigurður Pálsson 1995, bls. 37). Aukin heldur getur sorgin valdið því að 

námsleg frammistaða barnsins minnkar og taka verður tillit til þess. Barn í sorg á erfitt með að 

einbeita sér og hugurinn er ekki við námsefnið auk þess sem börn geta dregið sig til hlés 

félagslega. Því er mjög mikilsvert fyrir framvindu náms að kennari hafi vitneskju um 

aðstæður nemanda og búi yfir þeirri vitneskju hvað barna í sorg gengur í gegnum 

tilfinningalega. 

4.9 Líkamleg einkenni 

Sorgin getur brotist út í líkamlegum einkennum s.s. höfuðverkjum, ógleði, magakveisu eða 

stífum og aumum vöðvum (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995, bls. 188).  

Þessum einkennum getur líka fylgt kvíði og svartsýni á það sem framundan er (Dyregrov, 

2008, bls. 39, og Sigurður Pálsson, 1998, bls. 38). Einkennin geta verið eðlileg og ekki skyldi 

gera lítið úr þeim en gefa þarf því gaum að oft er auðveldara fyrir börn að tjá fullorðnum 

líkamlega annmarka en sálræna því börn skorti stundum tilfinningagreind eða orðaforða til 

þess að koma tilfinningum sínum í orð. Fái barn þörfum sínum fyrir athygli og umönnun 

fullnægt hverfa þessi einkenni með tímanum. Að öðrum kosti skildi leita til sérfróðra aðila.  

 

5 Skilningur barna á dauða 

Rannsóknir hafa sýnt að börn á öllum aldri velta fyrir sér lífi og dauða (Sigurður Pálsson, 

1995, bls. 57). Það fer síðan eftir uppeldisaðstæðum og viðhorfum þeirra fullorðnu hvort og 

hvernig umræða um lífið og dauðann á sér stað.  

Nokkur munur er á aldursflokkun fræðimanna á skilningi barna á dauðanum.  

Bowlby heldur því fram að ungabörn niður í 6 mánaða aldur geti upplifað sorg (Gunnar 

Finnbogason, 1998, bls. 25). Skoðun E. Furmans og R. Furmans er sú að börn séu orðin 3ja til 

4ra ára þegar þau byrja að skilja sorg og dauða. En börn frá 2ja ára syrgi ef fullorðinn hjálpar 

þeim og styður með því að útskýra hvað dauðinn felur í sér. Wolfestein heldur því hins vegar 

fram að skilningur barna á sorg og dauða sé einstaklingsmiðaður og gerist ekki fyrr en á 

unglingsárunum þegar unglingurinn hefur þroskað með sér vitund á muni milli hugsana, 

skoðana og tilfinninga.  
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Mary Nagy byggir aldurskiptingu sína á skilningi barna á dauðanum á rannsókn sem hún 

gerði og hefur hún flokkað í 3 mismunandi skilningsþrep eftir aldri (Willis, 2002, bls. 222). 

Þrepin eru: 

1. Þriggja til fimm ára: Barnið upplifir dauðann meira eins og brottför og hinn látni hefur 

„flutt búferlaflutningum― og sé þar á lífi. 

2. Fimm til níu ára: Trú barnsins byggist á því að dauðinn sé flýjanlegur eða með öðrum 

orðum hægt sé að komast hjá dauðanum. 

3. Níu til tíu ára: Þá hefur barn öðlast þann skilning að dauðinn er varanlegur, 

óumflýjanlegur og snertir allt sem lifir.  

Skilningur barna á sorg og dauða fer eftir aldri þeirra og þroska. Hann helst í hendur við 

vitsmunaþroskaferil þeirra. Skilningur barna er því breytilegur sem orsakast og ræðst af 

þroskastigi þeirra (Dyregrov, 1992, bls. 13, og Gunnar Finnbogason, 1998, bls. 24). 

5.1 Börn undir fimm ára  

Börn undir fimm ára skilja ekki að dauðinn sé endanlegur. Á þessu aldursskeiði er ríkjandi sá 

skilningur að dauðinn sé afturkallanlegur (Dyregrov, 2008, bls. 15). Börn þriggja til fimm ára 

hafa ekki þroskað með sér skilning á hugtökunum líf og dauði (Sigurður Pálsson,1998, bls. 

61). Þau miða við hreyfingu þegar þau skilgreina líf og dauða auk þess sem hinn 

hreyfingarlausi getur lifnað við hreyfi hann sig (Dyregrove, 2008, bls. 16-18). Börn á þessum 

aldri eru viðkvæm fyrir viðskilnaði og geta því brugðist við stuttum viðskilnaði eins og um 

alvarlegt atvik sé að ræða. Ekki skyldi þó draga úr upplifun barna á viðskilnaði og mjög ung 

börn geta látið sterkar tilfinningar í ljós við honum. Börn undir fimm ára eru mjög sjálfhverf í 

hugsun og upplifa sig sem nafla alheimsins og því er auðvelt fyrir þau að gera sér í hugarlund 

að hugsanir þeirra, tilfinningar óskir og athafnir geti haft áhrif á það sem kemur fyrir aðra. Á 

aldrinum fjögurra til sex ára þroska börn meira með sér líffræðilegan skilning en 

sálfræðilegan og þegar þau nálgast skólaaldur búa þau yfir skilningi á því hvað gerist ef að 

líffæri starfa ekki lengur. 

5.2 Börn frá fimm til tíu ára  

Á því aldursbili, fimm til tíu ára, eru börn smám saman að þroska með sér skilning á því að 

dauðinn er óafturkallanlegur (Dyregrove, 2008, bls. 19, og Sigurður Pálsson, 1998, bls. 64-

65). Um sex ára þegar barnið breytist í skólabarn verða þáttaskil í þroskaferli þess. Og þegar 

börn hafa náð sjö ára aldri hafa þau öðlast meiri skilning á hvað dauðinn er, að hann er 
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óumflýjanlegur og algildur. Þrátt fyrir það eiga þau erfitt með að heimfæra dauðann á sig og 

eru hrædd við hann. Þau tengja dauðann við gamalt fólk og sjúkdóma auk þess sem þau gera 

sér grein fyrir að dauðinn getur verið orsök slysa og ofbeldis. Á þessu aldursskeiði dregur úr 

sjálfhverfu barna og þau fara að öðlast skilning á sjónarmiði annarra. Finna fyrir meðaumkun 

þeirra er missa ástvin. Með auknum aldri eflist og þroskast skilningur barna á orsök og 

afleiðingu og þau öðlast sterka réttlætiskennd sem birtist í því að þeim finnst óréttlátt að góðir 

verði fyrir áföllum. 

5.3 Börn frá tíu ára aldri til unglingsára  

Á þessu aldursskeiði, frá tíu ára til unglingsára, fara börn að gera sér grein fyrir að dauðinn er 

óhlutbundinn og þau byrja að skilja langtímaáhrif af ástvinamissi þó hugsun yngri barna sé 

enn hlutbundin. Skilningur átta til tólf ára barna á dauðanum líkist meir og meir skilningi 

fullorðinna. Börnin eru að mynda skilning á því að dauðinn er endanlegur og hinn látni snýr 

aldrei aftur. Þess vegna geta börn fundið til vanmáttar og vonleysis gagnvart dauðanum þar 

sem þau fara líka að gera sér grein fyrir að dauðinn er öllum ætlaður og enginn kemst hjá því. 

Þar sem hugur barna á þessum aldri er frjór og forvitinn um lífið sem aðra hluti þá vilja þau 

oft vita í smáatriðum um ýmsa siði er fylgja andláti auk þess sem þau velta fyrir sér hvað 

verði um líkamsleifar hins látna. 

Börn á þessum aldri eiga til að leika sér þannig að þau setji sjálfan sig í hættu og þá er 

eins og þau séu að storka dauðanum (Sigurður Pálsson, 1998, bls. 70-72). Þau sýna sjálfum 

sér og öðrum að þau séu ódauðleg og hafi fulla stjórn á eigin lífi þar sem þeirra upplifun er að 

dauðinn sé fjarlægur þeim og aðeins aðrir sem deyja. Verði barn á þessum aldri hins vegar 

fyrir þeirri reynslu að missa jafnaldra eða hafa spurnir af dauða jafnaldra veldur það því að 

hugsun um eigin dauða sækir á þau.  

Upp úr tíu ára aldri fara börn að velta fyrir sér réttlæti og óréttlæti, örlögum og dulrænum 

fyrirbærum. Upplifi þau missi geta þau sýnt sterk viðbrögð (Dyregrove, 2008, bls. 20-21). Á 

unglingsárunum verður vitsmunaþroski barna meiri og þau fara að hugsa óhlutbundið sem 

gerir þeim kleift að velta hlutum fyrir sér frá mismunandi sjónarhornum. Þau öðlast getu til að 

horfa gagnrýnum augum á hluti. Hugsun þeirra á tilvist dauðans verður dýpri. 

Unglingur veltir fyrir sér tilgangi lífsins í leit að sjálfinu (Sigurður Pálsson, 1998, bls. 

73-76). Veltir fyrir sér spurningum er varða líf og dauða og reynir að leita svara við þeim sem 

hann getur sætt sig við þó fátt sé um svör. En einmitt á unglingsárunum er leitin að merkingu 

hvað áköfust og mikilvægt fyrir heilbrigt lífsviðhorf að unglingurinn njóti stuðnings. Þar sem 
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efa- og afstæðishyggja einkenna umræðuna um trú og siðgæði svo jafnvel andstæð lífsviðhorf 

takast á. Unglingurinn getur átt erfitt með að fóta sig í lífinu og sjá tilgang með því. Í þessum 

aðstæðum, verður dauðinn hvort tveggja í senn ógnvænlegur og eftirsóknarverður og geta 

hugarátök unglingsins við tilhugsunina um dauðann og tilgang lífsins átt sér margar 

birtingarmyndir. Því er nauðsynlegt að unglingurinn fái stuðning og leiðsögn til þess að takast 

á við þessar vangaveltur svo þær megi verða til þess að þroska hann. Hann sjái tilgang og 

markmið með lífinu þó hann sé meðvitaður um að óvissa fylgi því og búi yfir þeirri vissu að 

það taki enda einhvern tímann. Því er mjög mikilvægt að unglingurinn hafi mikinn stuðning af 

sínum sem aftur eru vakin og sofin fyrir líðan hans og styðji við hann á allan hátt að skapa sér 

jákvætt lífsviðhorf. Því ekki er hægt að líta fram hjá því að tilgangsleysi og einsemd getur náð 

yfirhönd í huga unglings, sem sviptir hann lífslöngun og leiðir hann til sjálfsvígs. 

6 Sjálfsvíg 

Lítið er rætt um sjálfsvíg á opinskáan hátt í þjóðfélaginu og oft má skynja ákveðna skömm 

eða óþægindi er fylgja þeirri umræðu. Þeir sem verða fyrir því að missa ástvin fyrir eigin 

hendi eiga oft erfitt með að takast á við missinn og á þá leitar sektarkennd. 

Á hverju ári fremja unglingar sjálfsvíg en þau eru meðal fimm algengustu dánarorsaka í 

aldurshópnum 15-19 ára (Þóroddur Bjarnason, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir og Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, 2002, bls. 21). Hafa nemendur á grunnskólastigi verið meðal þeirra er tekið hafa 

eigið líf þó það sé fátítt. Tilraunir til sjálfsvíga virðast vera algengari meðal nemenda í efstu 

bekkjum grunnskóla en meðal nemenda í framhaldsskólum. Það kemur fram í rannsókn sem 

gerð var meðal nemenda í efstu bekkjum grunnskóla og í framhaldsskóla þar sem 

umfangsmikil spurningakönnun var lögð fyrir nemendurna árið 1992. Árið 2000 voru þessar 

spurningar aftur lagðar fyrir nemendur í framhaldsskólum, og á grundvelli þeirra má leggja 

mat á stöðugleika og breytingar á þessum þáttum á átta ára tímabili. 

Vissulega eru ástæður sjálfsvíga margar og ekki þekking hér til staðar til þess að fara 

ofan í það en draga má þá ályktun að hluta af skýringu á sjálfsvígum sé að finna í þeirri glímu 

er unglingur á í vitsmunaþroskaferli sínum, þegar einsemd og tómhyggja gerast áleitnar í huga 

unglingsins. „Eðlilegum lífsþorsta og lífslöngun unglingsins sem horfir fram á langt líf sem 

hann er í óða önn að búa sig undir er ógnað af tilhugsuninni um hvort lífið hafi tilgang og 

þeirri staðreynd að því getur lokið hvenær sem er. Einsemdin sem oft fylgir glímunni við 

hinstu rök tilverunnar nærir gjarnan þrá unglingsins eftir dauðanum, eftir lausn undan 

óvissunni, glímunni― (Sigurður Pálsson, 1998, bls. 74).  
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Jakob Smári bendir á í grein sinni, að tilgáta sé um þátt sjálfsvitundar í sjálfsvígum, þar sem 

há sjálfsvitund í tenglum við upplifuð mistök leiði til óbærilegs sálarástands. Hugsun 

viðkomandi einkennist af flótta og verður mjög hlutbundin og ástandið einkennist af 

hömluleysi í athöfnum sem eykur líkur á að gripið sé til örþrifaráða í flóttanum frá sjálfinu 

(1993, bls. 13).   

Lítið er vitað um í hve miklum mæli sjálfsvíg hefur áhrif á dauðsföll í vinahópnum 

(Dyregrov, 1992, bls. 52-55). Þó sjálfsvíg fylgi í kjölfar sjálfsvígs er lítið vitað hvort sorg 

hefur verið afgerandi þáttur eða hvort eitt sjálfsvíg hefur verði fordæmi fyrir annað. Sjálfsvíg 

skilur þá er eftir lifa í erfiðum aðstæðum, bæði börn og fullorðna. Slíkt dauðsfall reynir á 

hugsanir barna um eyðileggingarhvöt, varnarleysi og ósjálfstæði. Börn geta leitað skýringa hjá 

sjálfum sér, að sá látni hafi ekki kunnað við þau eða að þau hafi brugðist á einhvern hátt auk 

þess sem þau geta upplifað sig yfirgefin eða svikin. Eldri börn geta velt fyrir sér og óttast 

hvort þau sjálf eigi eftir að fremja sjálfsvíg. Mikilvægt er að segja börnum strax satt og rétt frá 

hvernig dauðsfallið bar að til þess að koma í veg fyrir trúnaðarbrest. Reynsla sýnir að börn eru 

vitibornari en þau vilja af láta og það er ekki gott fyrir þau að standa í rangri trú og frétta frá 

vinum hið sanna. 

7 Skólinn 

7.1 Aðalnámskrá grunnskóla 

Í Aðalnámskrá grunnskóla – almennum hluta, í kafla um upplýsingamiðlun, segir að sterkustu 

áhrifavaldar í mótun einstaklings séu fjölskylda, skóli auk nánasta umhverfis og að gagnkvæm 

skilvirk upplýsingagjöf stuðli að gagnkvæmu trausti milli foreldra, og starfsfólks skóla. Þá 

skal upplýsa skólann um hagi barns og almennan þroska auk þess að láta vita um þá þætti sem 

geta haft áhrif á líðan þess og frammistöðu í skólanum (2006, bls. 21-22). Þá segir, að 

umsjónarkennari sé tengiliður skólans við heimilin og auk þess að fylgjast með framvindu 

náms þá fylgist hann náið með högum og atferli nemenda sem skipt geta máli varðandi 

frammistöðu og líðan þeirra í skólanum. Auk þess að leiðbeina í námi þá aðstoðar hann 

nemendur og ráðleggur þeim um persónuleg mál en það gerir námsráðgjafi skólans einnig.  

Af framangreindu má skilja að umsjónarkennari gegni mikilvægu hlutverki fyrir 

margra hluta sakir í lífi barns. Því auk þess að vera fræðari og leiðbeinandi þá þarf hann að 

setja sig inn í aðstæður nemenda sinna og geta hlustað og ráðlagt þeim. Kennarastarfinu fylgir 
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því tækifæri til þess að kynnast að hluta til lífi nemenda, sem kemur sér vel þegar takast þarf á 

við sorg í skólanum.  

7.2 Sorgin í skólanum 

Börn á grunnskólaaldri fara ekki varhluta af sorginni frekar en aðrir í lífinu. Ekki er hægt að 

vernda þau fyrir því að takast á við sársauka og mörg börn mæta sorginni snemma á 

lífsleiðinni (Gunnar Finnbogason, munnleg heimild, 2009). Sársauki, er fylgir 

sorgartilfinningum, er hluti af lífinu og því að vera manneskja. Skólinn er stór hluti af lífi 

barna og unglinga og því er kennarinn mikilvægur í sorgaraðstæðum af því að barnið og 

unglingurinn hafa mikil samskipti við hann og hann nýtur trausts þeirra. Það auðveldar honum 

að mæta nemendum í vanda og þar sem hann er sérfræðingur í að miðla þekkingu þá má nýta 

það í sorgarvinnu.  

Til þess að kennari geti verið styrkur nemenda sinna í sorg þarf hann að vera meðvitaður um 

skoðanir sínar og viðhorf. Sigfinnur Þorleifsson segir, „Hvað lífsviðhorf áhrærir þá er það 

ágæt grundvallarregla að spyrja sjálfan sig og aðra, hvar styrkinn sé að finna þegar 

vanmátturinn segir til sín. Sá sem veit sjálfur hvar hann stendur í þessum efnum á yfirleitt 

betra með að skilja og virða ólík sjónarmið, en sá sem vanvirðir eigin skynsemi og tilfinningar 

hvað varðar mótaða og uppgerða lífssýn. Hér er um að ræða virðinguna fyrir mismunandi 

lífsskoðunum, og þar með viðurkenninguna á trúarþörfinni, og þau áhrif, sem þörfin hefur á 

heilbrigði manneskjunnar― (2001, bls. 123). 

Þar sem skólanum er ætlað að stuðla að alhliða þroska nemenda samkvæmt námsskrá 

þá ber að velja námsefni sem gefur nemendum tækifæri til þess að leiða hugann að dauðanum, 

missinum og sorginni (Sigurður Pálsson, 1998, bls. 101-104). Mörg ljóð og söngtextar eru um 

dauðann, sorgina og söknuðinn í lífinu sem nýta má í kennslu. Þá vekja oft athygli nemenda 

fréttir líðandi stundar úr fjölmiðlum. Árstíðirnar gefa gott tækifæri til verkefnavinnu og 

umræðna er tengjast viðfangsefninu. Samþætting námsgreina á vel við og til að nefna dæmi 

má t.d. samþætta viðfangsefnið, íslensku, samfélagsgreinum, raungreinum s.s náttúrufræði, 

heilsufræði og listgreinum þá tónlist og myndlist auk þess sem trúarbragðafræði liggur vel 

við. Þegar unnið er með dauðann og það er viðkemur honum á opinskáan og óþvingaðan hátt 

fá nemendur tækifæri til þess að tjá vangaveltur sínar og öðlast getu til að tala óþvingað um 

hann. Þeir fá tækifæri til að þroskað með sér viðhorf sín og eðlilegar tilfinningar auk þess sem 

það skapar rými fyrir þá til að ná tökum á tilverunni.  
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Sorg barna er ekki takmörkuð við missi fjölskyldumeðlims eða vinar (Wood, 2008, 

bls. 28-29). Börn syrgja líka vegna breytinga í lífinu eins og skilnaði foreldra, langvarandi 

fjarvista foreldris, flutnings og missis gæludýrs. Því er mikilvægt fyrir kennara að hafa 

skilning á sorgarferli barna og þekkingu á einkennum sorgarinnar. Mikilvægt er að barnið 

finni til öryggis í skólastofunni og að það finni að þar geti það spurt spurninga, deilt 

tilfinningum og fundið fyrir samkennd. Þar sem þau njóta gagnkvæms trausts og finna til 

vinskapar sem veitir það öryggi að barnið geti gert mistök án þess að skammast sín fyrir það. 

Ábyrgð fullorðinna felst í þeim ásetningi að hafa áhrif á líðan barns þannig að því líði vel og 

skólinn veiti skjól sem felst í því að veita rými fyrir alla þannig að þeim líði vel innan skólans 

(Gunnar Finnbogason, munnleg heimild, 2009).  

Viðbrögð skólans við dauðsfalli fara eftir því hvernig hinn látni tengist skólanum og 

einnig því hvernig dauðsfallið bar að (Dyregrov og Raundalen, 1994, bls. 76). Dauðsfall 

nemanda eða kennara hefur bein áhrif á skólastarfið á meðan önnur dauðsföll eins og t.d. 

dauðsfall foreldris, hefur eingöngu áhrif á einstaka bekk eða nemanda. Dauðsfall sem snertir 

fleiri en færri innan skólans hefur víðtæk áhrif á skólastarfið. Dauðsfall eftir langvarandi 

veikindi kallar á önnur viðbrögð en dauðsfall er verður á leið til eða frá skóla, í skólaferð, eða 

vegna sjálfsvígs.  

Ef að nemandi hefur framið sjálfsvíg er það ekki talið auka hættu á sjálsvígum meðal annarra 

nemenda skólans að tala opinskátt um það við nemendur (Dyregrov og Raundalen, 1994, bls. 

140-141). Þrátt fyrir að sá sem er í sjálfvígshugsunum geti hugsað „það er öllum fyrir bestu að 

ég deyi― verða nemendur að fá tækifæri til þess að gera sér grein fyrir hve mikinn sársauka og 

vanlíðan slíkt dauðsfall skapar hjá eftirlifendum, en varast skal að gera mikið úr dauðsfallinu. 

Því er mikilvægt að áreiðanlegar upplýsingar um atburðinn berist sem fyrst frá 

skólastjórnendum. Opin umræða hindrar að orðrómur fari á kreik og kemur í veg fyrir pískur 

nemenda í skúmaskotum sem oft getur verið byggt á ranghugmyndum. Ræða þarf um 

sjálfsmorð sem óafturkræft og að aðsteðjandi vandamál skyldi leysa af meiri tillitssemi. 

Verkefni skólans er að aðstoða vini við að vinna úr sársauka og sorg sem myndast vegna 

sjálfsvígs, án þess að þeir velji „einföldustu― leið. Það má gera með því að kynna ólíkar 

tjáningaraðferðir sem geta hjálpað þeim í þessum erfiðleikum og öðrum sem þau geta mætt 

seinna í lífinu. Verði hins vegar vart við aukningu á sjálfsvígum ber að kalla til fagfólk til 

ráðgjafar og eftirfylgni. 
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8 Inngangur að áfallaáætlun Salaskóla 

Áfallaáætlun þessi er ætluð Salaskóla sem staðsettur er í Salahverfi í Kópavogi. Hann tók til 

starfa árið 2001 og er því ungur skóli. Staðsettur í blandaðri byggð í nýlegu hverfi sem er 

orðið nokkuð gróið þó það hafi byrjað að byggjast í kringum árið 2000. Nemendafjöldi 

skólans er rúmlega 460 nemendur í 24 bekkjardeildum sem nefndar eru eftir fuglum. 

Kennarar og annað starfsfólk skólans telur tæplega 70 manns. Umhverfi skólans er fjölbreytt 

sem gefur mikla möguleika til fjölbreyttrar kennslu auk þess sem stutt er í ákjósanleg 

útivistarsvæði. Auk þess sem skólalóðin er hönnuð m.a. með tilliti til útikennslu. Skólinn er 

„grænn skóli― og hefur hlotið viðurkenningu Landverndar sem slíkur, nemendur og kennarar 

eru meðvitaðir um náttúruna og umhverfið og flokka m.a. rusl, nota ekki einnota 

drykkjarumbúðir og spara orku.  

Þó skólinn sé ungur að árum hafa starfsmenn hans þurft að takast á við alvarleg áföll meðal 

nemenda og starfsfólks skólans og hafa því reynslu af mikilvægi þess að viðbrögð séu skýr og 

markviss. Tilgangurinn með eftirfarandi áfallaáætlun er að tryggja skýr og markviss viðbrögð 

í verkferli sem brúkaður er þegar bregðast þarf við áföllum sem snerta nemendur og starfsfólk 

skólans. 

Við gerð áfalla áætlunarinnar voru áfallaáætlanir Árbæjarskóla og Austurbæjarskóla hafðar að 

fyrirmynd auk þess sem grein Margrétar Ólafsdóttur, Áföll í skóla, var höfð að leiðarljósi.  

Þar kemur fram að nauðsynlegt er að hver skóli geti í viðbrögðum sínum tekið tillit til hefðar, 

reynslu og sérkenna sinna varðandi viðbrögð. Þá er nauðsynlegt að samkomulag, skýr 

vitneskja og sátt sé um hvernig bregðast skuli við áföllum. Hafa ber hugfast að eftirfarandi 

áfallaáætlun er einungis hugsuð sem gátlisti þegar skipuleggja þarf viðbrögð vegna 

áfallahjálpar. Gott getur verið að grípa til gátlista þegar bregðast þarf við áföllum sem snerta 

skólastarfið. 
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Áfallaráð Salaskóla 

Áfallaráð skal koma saman eigi sjaldnar en tvisvar sinnum á hverju skólaári og skal miða þá 

fundi við upphaf hvers skólamisseris. Utan starfstíma skólans eru skólastjórnendur ábyrgir 

fyrir viðbrögðum við áföllum fyrir hönd áfallaráðs. Þeir geta þó óskað eftir aðstoð áfallaráðs 

ef þurfa þykir. Eftirtaldir aðilar skipa áfallaráð: 

Skólastjóri 

Aðstoðarskólastjóri 

Ritari 

Sálfræðingur 

Skólahjúkrunarfræðingur 

Námsráðgjafi  

Deildarstjóri  

Sóknarprestur í Lindakirkju er áfallaráði innan handar 

8.1 Hlutverk áfallaráðs 

Í meginatriðum er hlutverk áfallaráðs að gera vinnuáætlun svo bregðast megi fumlaust og 

ákveðið við, þegar áföll hafa orðið, s.s. bráð veikindi, dauðsföll, alvarleg slys eða aðrir 

atburðir sem líklegir eru til að kalla fram áfallastreitu og /eða sorgarviðbrögð. Áfallaráð sér til 

þess að starfsfólk skólans fái ítarlega kynningu á því hvernig beri að bregðast við áföllum. 

Við skipulagningu áfallahjálpar og viðbragða þarf að hafa í huga alla þá einstaklinga sem 

koma að starfsemi skólans; nemendur, aðstandendur, kennara, annað starfsfólk, stjórnendur 

og aðra í stoðþjónustu skólans. 

Meginatriðið er að til sé mótuð skýr og afdráttarlaus áætlun um hver sinnir hvaða hlutverki í 

hvaða röð og hvernig beri að bregðast við í hverju tilviki. Þá þarf að huga vandlega að óskum 

fjölskyldna þeirra sem hlut eiga að máli hverju sinni. Eðlilegt er að gera ráð fyrir að hvert 

atvik sé sérstakt og einstakt á sinn hátt.  

Áföll sem þessi áætlun nær til eru: 

 Alvarleg slys; Nemenda, aðstandenda þeirra eða starfsfólks skólans. 

 Alvarleg veikindi; Nemenda, aðstandenda þeirra eða starfsfólks skólans. 

 Langvinnir sjúkdómar; Nemenda, aðstandenda þeirra eða starfsfólks skólans. 

 Andlát; Nemenda, aðstandenda þeirra, starfsfólks eða í fjölskyldu þeirra. 

 Viðbrögð samdægurs við andláti nemenda, starfsmanna eða aðstandenda utan eða 

innan skólans. 
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 Útfarir nemenda, starfsmanna eða aðstandenda. 

 Langtíma stuðningur eftir áfallið. 

 

9 Viðbrögð við áföllum 

 Skólastjóri eða staðgengill hans er ábyrgur fyrir því að kalla saman áfallráð þegar þörf 

þykir og stýra vinnu þess og skipulagi. 

9.1 Slys 

 Starfsfólki og nemendum skal greint frá því ef einhver úr þeirra hópi lendir í alvarlegu 

slysi og þarf að vera langdvölum burtu frá skólanum af þeim sökum. 

 Sama á við ef alvarleg slys verða í fjölskyldu starfsmanns eða nemenda. 

 Verði slys á nemanda á skólatíma skal strax hafa samband við forráðamenn hans. 

Verði slys á starfsmanni á skólatíma á skólastjóri að hafa samband við aðstandendur. 

 Skólastjórnendur bera ábyrgð á því að miðla réttum upplýsingum til allra aðila máls á 

hverjum tíma. 

 Skólastjóri er eini tengiliður skólans við fjölmiðla þegar áföll og voða (vá) ber að 

höndum.  

 Verði slys utan skólatíma á nemanda eða starfsfólki skólans skal áfallaráð funda og 

ákveða hvernig bregðast skuli við. Tilkynna skal bekkjarfélögum og starfsfólki um 

atburðinn. 

 Í kjölfar slyss innan sem utan skólans er mikilvægt að halda uppi góðu 

upplýsingastreymi til starfsfólks, og umsjónarkennari miðlar upplýsingum til nemenda 

sinna eigi það við. 

 Huga skal að hvort heimsóknir til viðkomandi séu mögulegar. 

 Til að gera endurkomu nemanda í skólann auðveldari þarf að undirbúa bekkjarfélaga 

undir það hvernig best sé að taka á móti viðkomandi. Umsjónarkennari ásamt aðila úr 

áfallaráði ræða við nemandann áður en hann kemur í skólann. 

9.2 Stórslys / náttúruhamfarir 

Skólastjóri / áfallaráð aflar upplýsinga um á hvern hátt atburðurinn tengist skólanum. Hafa 

skal samband við viðeigandi upplýsingamiðstöð, t.d. almannavarnir, kirkjuna eða R.K.Í. 

Koma þarf skilaboðum til foreldra eins fljótt og kostur er þegar það á við. 
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9.3 Alvarleg veikindi eða slys á nemendum, foreldri, starfsmanni 

eða nánum aðstandanda 

 Ört upplýsingastreymi til skólans er mikilvægt 

 Upplýsingar komi frá t.d. presti, lækni, félagsráðgjafa og / eða skólastjóra. 

 Bekkjarkennari komi upplýsingum til nemenda. 

 Athuga hvort heimsóknir eru mögulegar eða heppilegar. 

 Sýna atburðinum virðingu án þess að velta sér upp úr honum. 

9.4 Alvarleg veikindi / Langvinnir sjúkdómar  

 Starfsfólki og nemendum skal greint frá því, í samráði við þann sem málið varðar, ef 

einhver úr þeirra hópi þarf að vera langdvölum burtu frá starfi / skóla vegna alvarlegra 

veikinda. Viðkomandi bekk og starfsfólki skal greint frá alvarlegum veikindum í 

fjölskyldu nemanda í samráði við forráðamenn / fjölskyldu. 

 Áfallaráð ákveður hvernig taka skuli á málinu og metur hve mikið vinna skal með 

viðkomandi nemendahópum / bekkjum. 

 Aðilar úr áfallaráði ásamt umsjónarkennara ræða við og vinna með nemendum í 

einstaka bekkjum sem tengjast máli hverju sinni eftir aðstæðum. 

 Huga skal að hvort heimsóknir til viðkomandi séu mögulegar og hvernig best skuli að 

þeim staðið. 

9.5 Andlát í skóla 

 Eigi andlát sér stað á skólatíma þarf að kalla til lögreglu og prest sem sjá um að 

aðstandendur fái réttar fréttir um málið áður en fjölmiðlar fjalla um það. 

 Sýni fjölmiðlar áhuga er skólastjóri eini tengiliður skólans við þá. Allir aðrir skulu 

vísa á hann varðandi upplýsingar sem gefa á. 

 Að öðru leyti skal fylgja leiðbeiningum í köflum þar sem fjallað eru um andlát 

starfsmanns og nemenda utan skólans. 

9.6 Andlát nemanda utan skólans 

 Andlátið fengið staðfest og réttar upplýsingar um aðdraganda þess. 

 Áfallaráð kallað saman (auk sóknarprests) þar sem verkum er skipt og ákveðin fyrstu 

viðbrögð skólans. 
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 Umsjónarkennari viðkomandi nemanda tilkynnt um andlátið.  

 Þess skal gætt að náin skyldmenni og vinir hins látna sem eru við nám eða störf innan 

skólans fái fréttina áður en öðrum er tilkynnt um andlátið. 

 Starfsfólki skólans skal tilkynnt um andlátið eins fljótt og kostur er og réttar 

upplýsingar gefnar um tildrög. 

 Skólastjóri ásamt aðila úr áfallaráði (t.d. sóknarpresti) og umsjónarkennara tilkynnir 

andlátið í viðkomandi bekk. Auk þess tilkynnir skjólastjóri líka um andlátið í bekkjum 

í sama árgangi. Gæta þarf þess að gefa réttar upplýsingar um tildrög og dreifa ef til vill 

bréfi skólastjórnenda til forráðamanna. 

 Skólastjórnendur ásamt umsjónarkennara tilkynni andlátið í öðrum árgöngum þar sem 

ástæða er talin til. Þeir gæti þess að gefa réttar upplýsingar um tildrög og dreifi ef til 

vill. bréfi skólastjórnenda til forráðamanna. 

9.7 Dæmi um viðbrögð við andláti nemanda  

 Í kjölfar tilkynningar er kveikt á kerti og lesin ritningarorð og / eða farið með bæn. 

Framkvæmd taki mið af aðstæðum, svo sem tildrögum andláts, aldri og trú nemanda. 

 Flaggað skal í hálfa stöng en reynt að halda uppi eðlilegu skólastarfi eins og unnt er. 

 Skólastjórnendur sendi strax samúðarkveðjur til fjölskyldu hins látna og heimsæki 

fjölskylduna við fyrsta tækifæri ásamt umsjónarkennara. 

9.8 Fáeinar ábendingar um framhaldsviðbrögð 

 Skólastjóri og umsjónarkennari heimsæki heimil aðstandenda. 

 Ef bekkjarkennari treystir sér ekki til að greina frá atburðinum getur hann fengið  

annan í lið með sér en er þó alltaf til staðar. 

 Gefa þarf nemendum góðan tíma fyrir viðbrögð og spurningar. Sýnið eigin sorg en 

missið ekki sjálfsstjórn. 

 Verið hjá nemendunum í frímínútum og matarhléum. Reynið að fá fleiri fullorðna í lið 

með ykkur til að fylgjast með viðbrögðum barnanna og til að veita innbyrðis stuðning. 

 Aðstoða þarf nemendur við að útbúa samúðarkveðjur. Skrifa minningargrein, syngja 

lag sem nemendunum finnst viðeigandi, biðja bæn, teikna myndir, skrifa bréf til 

fjölskyldunnar, lesa ljóð eða sögu. Leyfið nemendunum að koma með eigin 

reynslusögur. Rétt er að enginn setjist í sæti hans fyrst um sinn. Gefið sorginni tíma. 
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 Greinið nemendunum frá því sem mun gerast næstu daga, kistulagningu og jarðarför. 

Fáið prestinn í lið með ykkur. 

 Kennslustundirnar næstu dagana þarf að brjóta upp ef spurningar vakna eða ef upp 

koma viðbrögð sem sýna sorg, reiði, örvæntingu eða sektarkennd nemendanna. 

Kennið nemendunum að virða eigin tilfinningar og annarra,. 

 Ef nemendur kjósa að vera við jarðarförina þá þarf að undirbúa það vandlega í samráði 

við foreldra. Presturinn getur hugsanlega komið inn í bekkinn og sagt frá því hvernig 

útförin fer fram. 

 Sjá verður til þess að kennarinn fái sjálfur stuðning og hjálp. Það er mikið álag að vera 

sterkur, rólegur og yfirvegaður í þessari aðstöðu. Talið við einhvern í skólanum á 

hverjum degi þegar skóladeginum lýkur um það hvernig dagurinn hafi verið. Ákveðið 

fyrirfram hvenær þessi samtöl eiga að fara fram og þau eiga ekki að fara fram yfir 

kaffibolla í skyndi eða í frímínútum. 

 Enginn, allra síst viðkomandi bekkur, má við því að kennarinn gefist upp. 

 Þessir dagar eru ef til vill fyrir einstaka nemendur eftirminnilegustu dagarnir á allri 

skólagöngu þeirra. 

 Regla er að skólastjóri / aðstoðarskólastjóri, umsjónarkennari og þeir sem tengst hafa 

nemandanum verði við jarðarför. 

9.9 Útför nemanda 

 Skólastjórnendur eða umsjónarkennari skrifa minningargrein frá skólanum og mæta 

við útför sem fulltrúar skólans. 

 Nemendur fá aðstoð við að skrifa minningargrein og senda samúðarkveðjur til 

fjölskyldu. Einnig er eðlilegt að þeir færi aðstandendum blóm. 

 Vilji bekkjarfélagar vera við útförina er rétt að fá prest til þess að fræða bekkinn og 

búa nemendur undir athöfnina. Hafa þarf samráð við foreldra um þennan þátt og 

foreldrar skulu að öllu jöfnu fylgja börnum sínum. 

9.10 Áframhaldandi stuðningur eftir áfall 

 Kennarar, einkum umsjónarkennarar, búi sig undir að nemendur vilji ræða um 

dauðann, vinna verkefni um dauðann eða að fá á annan hátt útrás eftir áfallið. Í þeirri 

vinnu er áfallaráð bakhjarl og kemur inn í bekk eftir þörfum. 
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 Þeir einstaklingar og hópar sem áfallið hefur mest áhrif á þurfa að eiga aðgang að 

stuðningsaðilum innan skólans sem vinna með þeim úr áfallinu og meta í hverju tilviki 

hvað á best við. 

 Mikilvægast er að starfsmenn skólans séu eðlilegir og hlýlegir en varist alla tilgerð. 

Tillitssemi og virðing felst m.a. í því að staldra ekki of lengi við áföllin heldur halda 

áfram lífsgöngunni. 

9.11 Andlát starfsmanns utan skóla 

 Andlátið fengið staðfest og réttar upplýsingar um aðdraganda þess. 

 Áfallaráð kallað saman. 

 Þess gætt að náin skyldmenni og vinir hins látna sem eru við nám eða störf innan 

skólans fái fréttina áður en öðrum er tilkynnt um andlátið. 

 Starfsfólki skólans tilkynnt um andlátið svo fljótt sem kostur er og réttar upplýsingar 

gefnar um tildrög. 

 Umsjónarkennarar flytji nemendum sínum fregnina í næsta tíma og dreifi til þeirra 

bréfi skólastjórnenda til forráðamanna. 

 Ef starfsmaðurinn er sérstaklega tengdur einhverjum úr hópi nemenda, t.d. ef um 

umsjónarkennara er að ræða, þurfa skólastjórnendur og fulltrúar áfallaráðs að annast 

tilkynninguna og vera reiðubúnir að mæta viðbrögðum bekkjarins (kertaljós og 

bænastund). 

 Flaggað skal í hálfa stöng en reynt að halda uppi eins eðlilegu skólastarfi og unnt er. 

 Skólastjórnendur sendi strax samúðarkveðjur til fjölskyldu hins látna. 

9.12 Útför starfsmanns 

 Skólastjórnendur skrifa minningargrein frá skólanum og mæta við útförina sem 

fulltrúar skólans. 

 Aðstoða þarf nemendur við að skrifa minningargrein og senda samúðarkveðju eða gjöf 

til aðstandenda ef um umsjónarkennara er að ræða. 

 Nemendur kunna að vilja fylgja umsjónarkennara til grafar. Í slíkum tilvikum er rétt að 

fá prest til þess að fræða bekkinn um útförina og búa þá undir hana. 
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9.13 Andlát aðstandenda nemanda 

 Látist foreldri eða annar náinn aðstandandi nemanda skal starfsliði greint frá því og 

viðkomandi bekkjardeild tilkynnt það sérstaklega að nemandanum fjarstöddum. 

 Nemandanum skal tryggð aðstoð fagaðila innan skólans eftir því sem þörf krefur. 

 Upplýsingar um slík áföll barna þurfa að vera til á skrá, t.d. við flutning milli skóla. 

 Að öðru leyti skal hafa samráð við viðkomandi fjölskyldu um viðbrögð. 

 Meta þarf stuðning við barn við endurkomu í skóla. 

9.14 Dæmi um viðbrögð við dauðsfalli foreldris nemanda 

 Greina bekkjarfélögum frá atburðinum. Gefa þeim góðan tíma.  

 Útbúa samúðarkveðju. 

 Kaupa blóm eða einhvern viðeigandi hlut sem nemandinn getur átt í minningu hins 

látna og til minningar þess að skólafélagar sýndu samúð sína. 

 Nemendur og kennari afhendi gjöfina sameiginlega. 

 Þegar frá líður þarf að muna eftir dagsetningunni og láta nemandann eða 

aðstandendur finna að atvikið sé ekki gleymt. 

 Hvetja vinina til að spyrja um nemandann og hafa með sér í leik. 

 Kveikja á kerti í skólastofunni og hafa fram yfir jarðarför. 

 Sýna atburðinum virðingu án þess að velta sér upp úr honum. 

 Leiðbeina öðrum nemendum um að vera eðlileg gagnvart þeim er syrgir. Áfallaráð 

þarf að tryggja að kennarar fái sjálfir leiðbeiningar um hvernig best skuli staðið að 

því. 

 Regla er að skólastjóri / aðstoðarskólastjóri, umsjónarkennari og þeir sem tengst 

hafa barninu verði við jarðarför. 

9.15 Ofbeldisverk - líkamsárás  

 Kennari styðji við nemandann, bjóði honum viðtöl við sálfræðing, námsráðgjafa, 

prest, hjúkrunarfræðing eða aðra sem að liði gætu komið. 

 Kennarinn útskýri aðstöðu nemandans fyrir bekknum. 

 Samstarf við foreldra er mikilvægt. 
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9.16 Sálræn skyndihjálp, áfallastreita - áfallahjálp,  

Áfallahjálp byggist á vitneskju um eðlileg viðbrögð einstaklinga og hópa við alvarlegum 

áföllum sem valda sálrænu umróti og streituviðbrögðum hjá þeim sem hlut eiga að máli. 

Áfallahjálp beinist að því að draga úr líkum þess að alvarleg og langvinn sálræn eftirköst í 

kjölfar áfalla af ýmsum toga taki sér bólfestu í sálum þess er fyrir verður. Dæmi um slík áföll 

eru umferðarslys, sjálsvíg, ótímabær dauðsföll ungs fólks, eldsvoðar o.s.frv. 

Sálræn skyndihjálp byggist á líkamlegri og andlegri aðhlynningu einstaklinga sem orðið hafa 

fyrir alvarlegum áföllum. 

Sýnið rósemi og stillingu í orði og athöfnum og hafið í huga að ró er smitandi. Skapið örugga 

umgjörð og verjið fólk fyrir ýmis konar ágengni, s.s. áhorfenda og fjölmiðla ef því er að 

skipta. Oft er mikilvægt að fjarlægja af vettvangi einstaklinga sem eru órólegir eða ofvirkir á 

einhvern hátt. 

Nálægð og líkamleg snerting skapa öryggi og draga úr hræðslu og kvíða. Gefið til kynna að 

þig hafið nægan tíma og séuð reiðubúin til að hlusta. 

Virðið tilfinningar og viðbrögð í hverri þeirri mynd sem þau birtast. Forðist að fordæma, 

vorkenna eða nota innantóm orð til hughreystingar. 

Hjálpið einstaklingunum að horfast í augu við raunveruleikann skref fyrir skref. Forðist að róa 

fólk á fölskum forsendum. 

Forðist að taka undir ásakanir og leita að blórabögglum. Mikilvægt er að koma lífinu sem 

fyrst í eðlilegt horf og líta fram á veginn. 

Tilfinningaleg viðbrögð eru oft lítil í byrjun en aukast þegar frá líður og birtast sem kvíði, 

hræðsla, reiði, sorg eða sektarkennd og lita minninguna um áfallið. 

Skynjun og rökhugsun truflast. Þetta hefur í för með sér óraunveruleikatilfinningu, brenglað 

tímaskyn, tilhneigingu til að misskilja, mistúlka og draga rangar ályktanir. Allar upplýsingar 

og fyrirmæli þurfa því að vera hnitmiðuð og endurtekin. 

Á fyrstu vikum og mánuðum eftir áfallið færist hæfileikinn til að takast á við tilfinningar, 

daglegt líf og starf smám saman í eðlilegt horf. Á þessu stigi er mikilvægt að koma auga á 

einstaklinga sem eru í áhættuhópi m.a. með tilliti til áfallahugsýki (einskonar þráhyggju) og 

gera fyrirbyggjandi ráðstafanir. 
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10 Viðbragðsferli skólans við áfalli 

10.1 Eins fljótt og auðið er: 

Hefjist handa. Erfitt getur reynst að leiðrétta sögusagnir ef ekki er gripið strax inn í 

atburðarásina. Fáið staðfestingu á andláti eða slysi. Treystið ekki óstaðfestum fregnum frá 

nemendum eða starfsmönnum skólans. Hafið samband við aðstandendur, lögreglu eða 

sjúkrahús. Kallið áfallráð skólans saman. Hafið fyrsta fund stuttan, skiptið með ykkur verkum 

og ákveðið fyrstu aðgerðir skólans. Haldið fundi eins oft og tilefni gefst á næstu dögum. 

10.2 Sama dag, sé þess kostur: 

Kallið starfsmenn skólans saman. Starfsmönnum er tilkynnt hvað gerst hefur og hvernig 

skólinn hyggst taka á málum. Segið nemendum skólans frá atburðinum. Segja má nemendum 

skólans frá atburðum á sal eða í bekkjarstofu. Aðeins þarf að gæta að því að þeir fái fregnina 

samtímis. Sé þetta gert á sal þurfa nemendur að eiga stund með kennara sínum í stofu á eftir 

til að ræða um atburðinn og líðan sína. Starfsmenn skólans koma saman aftur. Í lok 

skóladagsins koma starfsmenn skólans saman með áfallaráði. Áfallaráð fær vitneskju um 

nemendur sem eru sérstaklega viðkvæmir gagnvart því sem gerst hefur. Þarna gefst einnig 

tækifæri til að ræða líðan starfsfólks og um aðgerðir skólans næstu daga. 

10.3 Á næstu dögum: 

Hlúð að nemendum. Gefið nemendum kost á að vinna með tilfinningar sínar í skapandi leik 

og starfi. Ræðið atburðinn í bekkjum eða í minni hópum. Bjóðið jafnframt upp á 

einstaklingsviðtöl. Utanaðkomandi aðstoð. Gætið þess að álagið verði ekki of mikið á 

starfsfólk skólans. Leita má aðstoðar, t.d. hjá áfallaráði annarra skóla, prestum, 

heilsugæslustöðvum og sálfræðingum. Sameiginleg athöfn í skólanum. Hafi nemandi eða 

starfsmaður látist er rétt að minnast hins látna í sameiningu. Annað hvort má halda 

minningarathöfn í skólanum, eða vera saman við jarðarförina. Gott getur verið að minnast 

hins látna með því að gróðursetja tré til minningar um hann, gera veggteppi eða stóra mynd 

um viðkomandi eða atburði tengda slysinu, o.s.frv. Athugið að það getur þurft að leiðbeina 

nemendum við að minnast á viðeigandi hátt. 

 



38 

 

10.4 Á næstu vikum og mánuðum: 

Haldið áfram að hlúa að nemendum og starfsfólki skólans. Gefið gaum að áfallastreitu meðal 

nemenda og starfsmanna skólans. Bjóðið upp á hópvinnu eða einstaklingsviðtöl ef þörf er á 

(Margrét Ólafsdóttir, 1995, bls. 4-14).  
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11 Lokaorð 

Í þessari greinargerð hefur verið leitast við að gera grein fyrir mikilvægi þess að innan 

sérhvers skóla sé starfandi áfallaráð, til sé áfallaáætlun, mikilvægi þess að kennari hafi 

þekkingu á sorgarferli barns og markvisst sé stutt við þann sem gengur í gegnum sorgarferli.  

Áfallaráð ber ábyrgð á vinnuáætlun og viðbragðsferli svo bregðast megi ákveðið og fumlaust 

við þegar áföll hafa orðið. Þá er nauðsynlegt að almenn vitneskja um viðbrögð við áfalli og 

því ferli sem fylgir sé til staðar meðal kennara og starfsfólks skólans. Þá er ekki síður 

mikilvægt að kennarar og starfsfólk skóla sé meðvitað um sorgarviðbrögð barna til þess að 

geta veitt þeim þann stuðning sem þeir þurfa á að halda. Í stórum nemendahóp eru ólíkir 

einstaklingar á misjöfnum aldri og þroskastigi sem búa við ólíkar aðstæður, því þarf kennari 

að vera meðvitaður um skilning og áhrif áfalla á þann aldurshóp sem hann kennir. Sorg sem 

ekki fær eðlilega framvindu og tilfinningalega úrvinnslu getur orðið heilsuspillandi þegar 

fram líða stundir. Æskilegast er að sú reynsla sem hlýst af tilfinningavinnu í kjölfar áfalls 

þroski og efli einstaklinginn og hann fái tækifæri til þess að nýta reynslu sína miðað við aldur 

og þroska sér í hag. Skólastarfið er einn af hornsteinum daglegs lífs nemenda og því er 

nauðsynlegt að þar ríki jafnvægi og stöðugleiki og nemendur eigi þar athvarf og traust. 
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