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Ágrip  

Vefurinn, Sorg barna í grunnskólum, er upplýsinga- og fræðsluvefur ætlaður nemendum, 

kennurum, starfsfólki, foreldrum og öðrum sem að grunnskólunum koma. Á vefnum er 

að finna upplýsingar um sorg sem tengist ástvinamissi, sorgarhugtök eru útskýrð og farið 

er yfir þátt skólanna í þessum viðkvæmu málum. Þá er efni og upplýsingar fyrir kennara 

og foreldra sett fram þeim til stuðnings. Vefnum er ætlað að koma til móts við aukna 

áherslu á þátttöku grunnskólanna við að undirbúa nemendur undir líf og starf ásamt 

aukinni áherslu þjóðfélagsins á úrvinnslu sorgar og missi. Greinargerð þessari er ætlað að 

skýra framkvæmd verkefnisins, rökstyðja val okkar á framsetningu þess, fjalla um helstu 

markmið vefsins og skýra mikilvægi þess að fjalla um sorg og missi í skólum. Þá eru 

færð rök fyrir því að upplýsingatæknin sé kjörin leið til að koma þessum upplýsingum til  

nemenda sem og annarra aðstandenda grunnskólanna og stuðla þannig að aukinni vitund 

um sorg og missi. 
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Formáli  

Greinargerð þessi er til skýringar vefs sem unnin var af Drífu Lind Harðardóttur og Ólöfu 

Birnu Björnsdóttur og er hluti af lokaverkefni til B.Ed.-prófs á grunnskólabraut við 

Kennaraháskóla Íslands vorið 2008. Vefurinn Sorg barna í grunnskólum er annar hluti af 

verkefninu og er slóðin að honum: http://lokaverkefni.khi.is/v2008/sorg/. 

Leiðsagnarkennarar okkar við verkefnið voru Gunnar E. Finnbogason prófessor 

við KHÍ og Þorvaldur Pálmason verkefnisstjóri og fá þeir okkar bestu þakkir fyrir góð ráð 

og leiðbeiningar. Einnig fær séra Guðbjörg Jóhannesdóttir okkar bestu þakkir fyrir að 

veita okkur innsýn inn í líf þeirra sem starfa við hlið syrgjenda, uppbyggilega gagnrýni 

og góð ráð. Halldóra Þorsteinsdóttir fyrir að lesa verkefnið yfir, gefa okkur góð ráð og 

innblástur. Við þökkum einnig Lilju Torfadóttur, Hönnu Skúladóttur, Elísabetu 

Gunnarsdóttur og Svövu Halldórsdóttur fyrir að deila sögum sínum með okkur. Allir 

aðrir sem miðluðu okkur af reynslu sinni og leyfðu okkur að birta reynslusögur sínar fá 

einnig einlægar þakkir. 
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1. Inngangur  

Hugmyndin að þessu verkefni byrjaði að þróast á valnámskeiðinu Áföll í 

nemendahópnum, sem haldið var í KHÍ haustið 2007 undir stjórn Gunnars E. 

Finnbogasonar. Á því námskeiði var fjallað um hvernig best er að bregðast við þegar 

ýmis áföll koma upp í nemendahópnum og sorgarhugtökin kynnt ásamt fræðilegum 

forsendum þess að geta greint vanda í sorgaraðstæðum. Allir sem sátu námskeiðið voru 

sammála um að námskeið sem þetta ætti að vera skyldufag við skólann. Þar sem við, 

höfundar verksins, deilum með okkur þeirri skoðun að það sé ekki síður mikilvægt að 

huga að andlegum stuðningi við nemendur en námslegum, ákváðum við að þetta væri 

málefni sem vert væri að skoða betur.  

Mikið efni er til um dauða, sorg og sorgarferlið, sem geta hjálpað nemendum, 

kennurum og skólum að takast á við erfiðar aðstæður. Aðgengi að þessum upplýsingum 

og fróðleik í skólum er að okkar mati ekki nægilega góður og þrátt fyrir að áfallaráð og 

áfallaáætlanir séu orðnar hluti af skólanámskrá flestra skóla vantar enn upplýsingar og 

efni fyrir kennara, nemendur og aðstandendur þeirra. Okkur fannst því kjörið að taka 

saman þær upplýsingar sem við teljum mikilvægar og geta nýst sem einskonar stuðningur 

eða uppflettirit fyrir aðstandendur grunnskóla þegar kemur að sorg og missi. Í ljósi þess 

að við höfum báðar setið námskeið á upplýsingatæknisviði og önnur okkar með 

upplýsingatækni sem aðalkjörsvið, var tilvalið að nota þá kunnáttu og gera vef sem 

aðgengilegur er öllum.  

2. Markmið  

Að takast á við ástvinamissi er viðkvæmt og flókið mál og því engin ein lausn þar að 

lútandi. Markmiðið með þessum vef er að veita nemendum, aðstandendum og starfsfólki 

grunnskóla upplýsingar um sorg og missi og reyna að svara sem flestum spurningum sem 

upp koma þegar áföll koma upp innan grunnskólanna. Sérstök áhersla er lögð á að koma 

til móts við þarfir kennara, nemenda og aðstandendur þeirra, en kaflinn um skólann er 

einkum hugsaður til að útskýra þátt skólanna þegar kemur að áföllum. Meginmarkmiðið 
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með vefnum er fyrst og fremst að koma upplýsingum og fróðleik um sorg og missi til 

aðstandenda grunnskólanna og vekja þannig áhuga þeirra og umræður um efnið.  

2.1 Nemandinn 

Í kaflanum um nemandann er leitast við að nemendur skilji og upplifi dauðann sem 

náttúrulegan hluta af lífinu, persónulegum þroska og sjálfsvitund ásamt því að skilja 

sorgarferlið. Með þetta að leiðarljósi er kappkostað við að gera efnið aðgengilegt og 

áhugavert fyrir nemendur, bæði þá sem hafa upplifað sorg og þá sem vilja kynna sér efnið 

nánar. Þó vefnum sé ekki ætlað að vera kennsluvefur fyrir nemendur þá er mikilvægt að 

setja skýr markmið þegar kemur að því að huga að því hvað við viljum að nemendur læri. 

Þetta er gert með skilgreindum markmiðum þar sem átt er við skráðar lýsingar á tilgangi 

kennslunnar og þeim árangri sem stefnt er að (Ingvar Sigurgeirsson 1999a:13). Þar sem 

við gerum ráð fyrir að nemendur séu að leita að upplýsingum á eigin forsendum á síðunni 

ákváðum við að styðjast við leitaraðferðir sem líkt er við vinnubrögð vísindamanna. Með 

leitaraðferðum er markmiðið að virkja nemendur, vekja þá til umhugsunar og þjálfa þá í 

rökhugsun og fræðilegum vinnubrögðum. Samkvæmt leitaraðferðinni er það gert með því 

að höfða til nemenda með því að tala beint til þeirra og tengja efnið fyrri þekkingu þeirra 

eða skilningi og höfða til daglegs lífs og umhverfis (Ingvar Sigurgeirsson 1999b:124-

126). Meginmarkmiðin eru því að nemendur geti lesið sig til um: 

• hugtökin missir, sorg og áföll og geri sér grein fyrir þeim 

• eðlileg viðbrögð við missi, sorg og áföllum  

• sorgarviðbrögðin og hvað felst í hugtakinu 

• að sorg og missir eru eðlilegur hluti af lífinu  

• mikilvægi þess að takast á við missi og sorg 

• hvernig hægt er að styðja vin í sorgarferlinu 

• ýmsar athafnir sem fylgja dauðanum 

2.2 Kennarinn 

Í kaflanum fyrir kennarann er lögð áhersla á að kynna sorgarviðbrögð og sorgarferli og 

koma með góð ráð og hugmyndir þegar kemur að því að vinna með sorg og missi með 
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nemendum. Segja má að kennarar séu miklir áhrifavaldar í lífi nemenda og það kemur oft 

í þeirra hlut að hlúa að þeim þegar dauðsföll koma upp í grunnskólum. Börn og unglingar 

leita oft svara og huggunar hjá umsjáraðilum og öðrum fullorðnum í lífi þeirra og er því 

mikilvægt að þeir geti hjálpað barninu að skilja sorgarferlið og geri sér grein fyrir því að 

barn sem orðið hefur fyrir missi og sorg þarf fyrst og fremst öryggi, hlýju og ástúð, 

tækifæri til að tjá tilfinningar sínar og einhvern sem er tilbúin til að skilja það. 

Aðstandendur og kennarar finna sig oft hjálparlausa í þessu hlutverki og því er mikilvægt 

að góður aðgangur að upplýsingum um börn og sorg sé til staðar (Perry, Bruce D 

2002:2). Til þess að huga sem best að þörfum nemanda þurfa kennarar því að vera vel 

undirbúnir og geta brugðist við á sem faglegastan hátt (Dyregrov, Atle 1992:106-107). Í 

þessum viðkvæmu málum er einnig mikilvægt að kennarar hugsi vel um sjálfan sig og 

séu undir það búnir að takast á við áföll sem upp kunna að koma, líti í eigin barm, og 

íhugi vel hvernig þeir hafa tekist á við eigin missi (Ólöf Helga Þór 1992:41-42). Við 

markmiðssetningu var því leitast við að fræða kennara um mikilvægi þess að vinna með 

sorg og missi í nemendahópnum, gera þeim grein fyrir sorg og sorgarferli barna, 

mikilvægi þess að huga að eigin líðan og gefa þeim hugmyndir að verkefnum með 

nemendum. Markmiðið er því að kennarar geti lesið sig til um: 

• sorg og missi barna  

• sorgarferli barna  

•  algeng sorgarviðbrögð barna  

• hvað hann getur gert til að aðstoða nemendur 

• hugmyndir sem tengjast vinnu með sorg og missi í nemendahópnum 

• mikilvægi þess að huga að eigin líðan áður en unnið er með líðan annarra. 

2.3 Aðstandandinn 

Kaflinn um aðstandandann er hugsaður sem stuðningur við foreldra og forráðamenn 

barna og unglinga sem hafa upplifað sáran missi. Hann er ætlaður til að skýra þarfir 

barnsins og aðstoða foreldra við að skipuleggja þátttöku barnsins í ýmsum athöfnum sem 

fylgja því að missa einhvern nákominn. Dauði ástvina er sennilega það erfiðasta sem 

nokkur getur upplifað. Foreldrar þurfa því oft stuðning og leiðsögn um hvernig best er að 
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aðstoða barnið að vinna úr sorginni. Þátttaka barnsins í athöfnum tengdum dauðsföllum 

veldur einnig foreldrum og forráðamönnum oft miklu hugarangri (Dyregrov, Atle 

1994:5). Barn sem orðið hefur fyrir missi og sorg þarf fyrst og fremst öryggi, hlýju og 

ástúð, tækifæri til að tjá tilfinningar sínar og einhvern sem er tilbúin til að skilja það. 

Mikilvægt er að segja frá því sem gerst hefur á einfaldan og skýran hátt (Dyregrov, Atle 

1992:75). Meginmarkmið okkar eru því að aðstandendur geti lesið sig til um: 

• sorg og missi barna 

•  sorgarferli barnsins 

• algeng sorgarviðbrögð barna 

• fyrstu viðbrögð barnsins við missi 

• hvernig best er að segja barninu tíðindin 

• hvað barninu er mikilvægt 

• hvernig hægt er að aðstoða syrgjandi barn 

• mikilvægi skólans sem stuðningsaðila 

• þátttöku barnsins í athöfnum tengdar dauðsföllum 

2.4 Skólinn 

Áfallaáætlun skólans og góður undirbúningur kennara við að aðstoða nemendur í áföllum 

er nauðsynlegur þegar kemur að öllum þessum þáttum. Í kaflanum um skólann er því 

megin áhersla lögð á að hvetja skólana til að standa vel að viðkvæmum málum, eins og 

dauðsföllum, með því að koma sér upp áfallaáætlun og hafa starfandi áfallaráð, ásamt því 

að undirbúa starfsfólk og kennara til að takast á við þessi mál af fagmennsku (Dyregrov, 

Atle 2008:83-84). Þá er einnig mikilvægt að allar áfallaáætlanir séu úthugsaðar þannig að 

hægt sé að ganga að þeim vísum þegar áföll eiga sér stað (Dyregrov, Atle og Magne 

Raundalen 1995:129-130). Meginmarkmið með kaflanum um skólann er því að 

aðstandendur grunnskóla geti lesið sig til um: 

• skilgreiningu um áföll 

• hvað áfallahjálp er  

• hlutverk áfallaráðs í skólum  
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• mikilvægi áfallaáætlunar 

• dæmi um áfallaáætlun 

3 Framkvæmd 

Við undirbúning að þessu verkefni leituðum við fulltingis Gunnars E. Finnbogasonar 

prófessor við KHÍ og spurðum hann hvort vefur sem þessi ætti erindi til almennings í 

dag. Eftir gott samtal við hann komumst við að raun um að svo væri og ákváðum við því 

að hefja heimildaleit með þetta málefni að leiðarljósi. Við leituðum m.a. svara við 

eftirfarandi spurningum: Hvaða upplýsingar þurfa að vera til staðar í grunnskólum fyrir 

starfsfólk, nemendur og aðstandendur þegar áföll dynja yfir? Hvernig er best að bregðast 

við áföllum? Á hvaða hátt getur skólinn stutt við starfsfólk, nemendur og aðra 

aðstandendur grunnskóla þegar kemur að áföllum?  

Við byrjuðum á því að kanna hvaða efni er til á veraldarvefnum um þessi mál, 

bæði hér á landi og erlendis. Í ljós kom að mikið er til af erlendum vefum um börn og 

sorg í skólum en engir sambærilegir á íslensku. Þó nokkuð er til af efni um missi, sorg og 

sorgarviðbrögð á íslenskum heimasíðum en okkur fannst brýnt að heildstæðar 

upplýsingar væru til á einum stað, sem væru aðgengilegar fyrir alla sem tengjast 

grunnskólunum á einhvern hátt. Við söfnuðum að okkur öllum heimildum sem mögulega 

gætu nýst við gerð vefsins, í fræðibókum, sjálfshjálparbókum, vefsíðum o.fl. sem tengist 

börnum og sorg. Við töluðum einnig við fjölda einstaklinga sem hafa upplifað missi og 

sorg ásamt því að tala við kennara, nemendur, prest og fleiri sem gátu miðlað til okkar 

reynslu sinni.  

Þegar kemur að áföllum í skólum er efnið bæði viðkvæmt og víðtækt og erfitt að 

fjalla um það á einfaldan hátt svo það henti öllum lesendum. Sorg og missir er ekki bara 

bundin við það þegar einhver deyr, heldur getum við líka fundið til sorgar þegar við 

verðum fyrir annarskonar og minni áföllum eins og skilnaði, slysum, fötlun, veikindum 

eða ofbeldi, enda þótt segja megi að dauðinn sé þar þungbærastur (Gunnar 

E.Finnbogason 1998:8). Við ákváðum því að þrengja efnið og fjalla eingöngu um sorg og 

dauðsföll í grunnskólum og miða markhópinn út frá því. Þar sem börn og fullorðnir 

bregðast við sorg á ólíkan hátt og nálgast þarf efnið frá mismunandi sjónarhornum, eftir 
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því hvort um nemendur, kennara, aðstandendur eða skóla er að ræða, ákváðum við að 

skipta efninu í fjóra meginflokka; nemendur, kennarar, skóli og aðstandendur (Helga 

Hannesdóttir 1992:60). Markmiðið með vefnum er að koma sem flestum upplýsingum á 

framfæri sem gagnast nemendum, kennurum og aðstandendum grunnskóla þegar válegir 

atburðir eins og dauðsföll koma upp í skólum. Á vefnum er hægt að nálgast upplýsingar 

um áföll, sorg og sorgarferli, áfallaáætlun í skólum, upplýsingar um siði tengda 

dauðsföllum, hlutverk kennara og nemenda í sorgarferlinu, hugmyndir fyrir kennara til að 

vinna með sorgina með nemendum, ýmislegt efni fyrir syrgjendur og reynslusögur frá 

aðilum sem hafa upplifað dauðsföll. Notaðar eru myndir, tenglar og reynslusögur til að 

víkka sjónarhorn lesenda og til frekari útskýringar. 

Mörg börn bera sorg sína í hljóði en það er ekki þar með sagt að þau vilji ekki tala 

um sorgina og missinn. Því er nauðsynlegt að þau geti lesið sig til um og fræðst um þetta 

málefni, fái hvatningu til að vinna dýpra með efnið og leiti sér hjálpar hjá einhverjum 

fullorðnum sem þeir treysta (Zagdanski, Doris 1990:1-3). Við teljum að með 

upplýsingavef sem þessari sé ekki hægt að vinna með sorg nemenda heldur einungis 

hvetja þá til að tala um tilfinningar sínar við þá sem þau treysta og bent þeim á að sorg og 

missir er eðlilegur hluti af lífinu. Því ákváðum við að fara ekki dýpra í svo viðkvæmt 

efni, sem ástvinamissir er, þar sem fræðsla og upplýsingar á Netinu getur aldrei komið í 

stað mannlegrar aðstoðar. Á vefnum eru því ekki sett fram nein verkefni eða spurningar 

fyrir nemendur þar sem einungis er ætlast til að hann sé þeim til upplýsinga og stuðnings. 

Það gæti aftur á móti verið hluti af vinnu kennarans að láta nemendur lesa vefinn og gera 

verkefni upp úr honum.  

Vefsíðuforritið Front Page frá Microsoft var notað við hönnun vefsins og var 

markmiðið að hönnun og útlit væri notendavænt ásamt því að höfða jafnt til barna sem 

fullorðinna. Útlitið er því haft einfalt og stílhreint og efnisuppsetning einföld og skýr. 

Hönnun á myndaborðum á vefsíðunum voru hannaðir af okkur. Aðrar myndir og tákn 

voru tekin úr Clip Art frá Microsoft Office. 
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4 Fræðilegar forsendur vefsins  

Mikilvægt er fyrir starfsfólk í grunnskólum að vera vel undirbúið þegar kemur að 

áföllum. Þar skiptir miklu máli að tala um missi, sorg, dauða og söknuð, gera sér grein 

fyrir sorgarhugtökunum og setja sig í spor þeirra sem þurfa á stuðningi í sorgarferlinu að 

halda (Dyregrov, Atle 2008:5-6). Í Aðalnámskrá grunnskóla segir: 

 

Í grunnskólanum skal unnið að því í samvinnu við heimilin að búa 

nemendur undir líf og starf. Frumábyrgð á uppeldi og menntun hvílir á 

foreldrum. Hlutur grunnskólans felst einkum í því að sjá nemendum fyrir 

formlegri fræðslu og taka þátt í félagslegri mótun þeirra. Þetta 

sameiginlega verkefni heimila og skóla kallar á náin tengsl, gagnkvæmt 

traust, gagnkvæma upplýsingamiðlun, samábyrgð og samvinnu 

(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999). 

 

Óhætt er að segja að skilningur á þörfum nemenda fyrir stuðning við missi og sorg hafi 

aukist mikið á síðustu árum og þar gegni skólarnir, í samvinnu við heimilin, mikilvægu 

samfélagslegu hlutverki (Ágústa Elín Ingþórsdóttir 2007). Við teljum mikilvægt að 

brugðist sé strax við þegar nemendur, kennarar og annað starfsfólk skólanna verður fyrir 

skyndilegu áfalli. Skólarnir og starfsfólk þeirra þurfa að vera vel að sér í málum líkt og 

þessum til að geta brugðist við á sem faglegastan hátt. Það kemur svo yfirleitt í hlut 

kennara að tilkynna nemendum um dauðsföll eða önnur áföll sem upp geta komið 

(Considine, Ann 1994:2-3). Að þessu leyti gegna umsjónarkennarar og námsráðgjafar 

mjög mikilvægu hlutverki. Er hér vert að benda á að umsjónarkennarinn er tengiliður 

skólans við heimilin og hann getur fylgst náið með námi nemenda sinna og þroska. Hann 

leiðbeinir þeim í námi og starfi, aðstoðar þá og ráðleggur þeim um persónuleg mál 

(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999).  

Nauðsynlegt er að kennarar geri sér grein fyrir því að þeir geta veitt nemendum 

sínum mikilvægan stuðning og hjálp í sorgarferlinu. Það geta þeir gert t.d. með því að 

skapa öruggt andrúmsloft í skólastofunni þar sem nemendur geta deilt tilfinningum, 

hugmyndum og trú með samnemendum og kennara (Considine, Ann 1994:1). Þegar 
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nemendur í grunnskólum þurfa að takast á við missi og sorg er að okkar mati nauðsynlegt 

að skólinn sé til staðar fyrir nemendur og hjálpi þeim í gegnum upplifunina og styðji við 

aðstandendur eins og kostur er. Í þessu sambandi má vísa í Aðalnámskrá grunnskóla þar 

sem segir:  

Mikilvægt er að nemendur geti leitað til hvaða starfsmanns skóla sem er 

með mál sem snúa að velferð sinni og líðan og að brugðist sé við strax og 

á viðeigandi hátt ef upp koma vandamál af einhverju tagi [...] 

(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999). 

Stærsta hlutverk skólans er að veita öllum börnum og unglingum menntun við hæfi ásamt 

eðlilegum þroska (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999). Í ljósi þess að 

nemendur eru eins ólíkir og þeir eru margir, getur verið mismunandi hvernig hver og einn 

þeirra tekur á sorginni. Almenn fræðsla innan skólans um helstu sorgarhugtökin ætti að 

vera góð undirstaða fyrir alla nemendur svo að allir hafi einhverja hugmynd um hvað það 

er að syrgja. Þá getur skólinn einnig undirbúið nemendur til þess að mæta erfiðleikum og 

mótlæti í lífinu með því að fræða þau um dauðann, missi, sorg, og sorgarferlið. Hér má 

meðal annars benda á Netið hið mikilvæga tæki upplýsingaöflunar og fróðleiks, sem í 

auknum mæli er notað sem miðill ungs fólks í dag. Hinir ýmsu vefir og vefsíður hafa að 

geyma góðar upplýsingar um sorg og missi og því kann að vera góður kostur fyrir 

aðstandendur og kennara að hvetja nemendur til að afla sinna heimilda sjálfir. Enda hefur 

ritmálið verið það verkfæri sem hefur verið notað öldum saman til að miðla þekkingu. 

Óhætt er að segja að æ fleiri nýti sér upplýsingatækni í daglegu lífi. Mörkin milli barna 

og fullorðinna eru alltaf að minnka og telja má að stafræn tækni eigi þar stóran hlut að 

máli. Í stað þess að harma þessa þróun ætti að líta á hana sem framþróun fyrir ungt fólk. 

Internetið hefur í raun gefið börnum nýtt öflugt tæki til að rannsaka, greina, tjá sig og 

verða fyrir hughrifum í námi og leik (Buckingham, David 2003). Margir nemendur eru 

því orðnir hagvanir í heimi tölvunnar og líta viðfangsefnin öðrum augum en þeir sem 

eldri eru. Þeir stjórna námi sínu meira en áður hefur þekkst og finnst gott að geta lært 

þegar þeim hentar. Þeir eru einnig vanir að leita á Netinu eftir upplýsingum um það sem 

vekur áhuga þeirra (Stefán Jökulsson 2003:139-147). Það er því okkar skoðun að vefur 

sem þessi höfði til hóps fólks og sérstaklega nemenda sem leitar í æ meiri mæli eftir 

aðgengilegum upplýsingum og þekkingu í heimi Netsins. Upplýsingalæsi er þá einnig 
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orðin ríkur þáttur af námi nemenda og er kjarni upplýsingamenntar þar sem lögð er 

áhersla á að nemendur verði færir um að afla upplýsinga á sjálfstæðan hátt. Með 

upplýsingalæsi er átt við þá þekkingu og færni sem þarf til að afla, flokka, vinna úr og 

miðla upplýsingum á skapandi og gagnrýninn hátt. Sá sem getur aflað sér af sjálfsdáðum 

þekkingar og upplýsinga til að viðhalda og aðlaga færni sína og kunnáttu að 

síbreytilegum kröfum umhverfisins hefur fengið undirstöðu að ævilangri símenntun. 

(Aðalnámskrá grunnskóla. Upplýsingamennt 1999) Við erum því sannfærðar um að 

upplýsingavefur, sem Sorg barna í grunnskólum, eigi eftir að nýtast ekki einungis 

nemendum, sem öflugt tæki til að læra um sorg og missi, heldur einnig kennurum og 

aðstandendum þeirra. Við mælum því óhikað með því að nemendur og aðrir 

aðstandendur grunnskóla leita sér upplýsinga og fróðleiks á vefnum. 

5 Um vefinn 

Vefurinn er fyrst og fremst ætlaður aðstandendum grunnskólanna, s.s. kennurum og öðru 

starfsfólki, nemendum og forráðamönnum þeirra. Honum er ætlað að koma til móts við 

aukna þörf þjóðfélagsins fyrir umræðu um sorg og missi og auknar kröfur um þátttöku 

skólanna í þeim efnum. Með vefnum er leitast við að skoða hvaða upplýsingar þurfa að 

vera til í grunnskólum fyrir starfsfólk, nemendur og aðstandendur þeirra þegar áföll dynja 

yfir og hvernig hægt sé að bregðast við þessum áföllum. Þá eru færð rök fyrir því hvernig 

skólinn getur stutt starfsfólk, nemendur og aðra aðstandendur á tímabilum þegar 

erfiðleikar dynja yfir. Vefurinn getur því þjónað því hlutverki að veita upplýsingar um 

sorgina og missinn ásamt því að vera þessum hópi til stuðnings og fræðslu þegar alvarleg 

áföll koma upp innan skólanna. Öll sorgarvinna með nemendum verður að okkar mati að 

fara fram í skólanum undir styrkri leiðsögn umsjónarkennara eða annarra fagaðila. Það 

var því okkar niðurstaða að verkefni eða spurningar fyrir nemendur ættu ekki heima á 

upplýsingavef sem þessum. Á móti hvetjum við kennara til að vinna með nemendum á 

opin og einlægan hátt og setjum fram hugmyndir á vefnum að vinnu með sorg og missi í 

nemendahópnum. 
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5.1 Uppbygging vefsins 

Við teljum að útskýra þurfi sorg og missi á mismunandi hátt fyrir nemendum, kennurum 

og öðrum aðstandendum grunnskólanna hvað varðar orðalag og framsetningu, vefnum er 

því skipti í nokkrar vefsíður: Nemandinn, kennarinn, skólinn og aðstandendur. Leitast er 

við að skýra út hugtökin sem tengjast sorg og missi fyrir hverjum hóp fyrir sig og sníða 

þannig hverja síðu að þörfum hvers hóps. Einnig lögðum við áherslu á hafa vefinn 

einfaldan og aðgengilegan fyrir alla aldurshópa.  

5.1.1 Nemandinn 

Í kaflanum um nemandann er gerð grein fyrir helstu sorgarhugtökunum s.s. sorg, missi, 

dauða sorgarviðbrögðum og sorgarferli. Leitast er við að útskýra þessi hugtök fyrir 

nemendum, enda gera þeir sér oft ekki grein fyrir merkingu þeirra. Lögð er áhersla á að 

tala beint til nemandans og gera efnið í alla staði áhugavert og aðgengilegt fyrir 

nemendur. Notast er við reynslusögur til að dýpka skilning nemenda á sorginni og gefa 

þeim hugmyndir um mismunandi reynslu fólks af sorginni og sorgarviðbrögðum. Gert er  

grein fyrir öllu ferli sorgarinnar og hvers megi vænta í sorginni. Þá er sérstakur kafli um 

útför og kistulagningu, en ljóst er að þeir sem ekki hafa upplifað missi nákomins vita 

sjaldnast um hvað þessar athafnir snúast og hvaða tilgangi þær þjóna. Nemandanum er 

leiðbeint um hvar hann geti leitað aðstoðar ef hann sjálfur missir ástvin og hvernig hann 

geti brugðist við þegar vinur eða annar nákominn honum lendir í slíkum aðstæðum. Þá er 

einnig farið vel í þær leiðir sem nemandinn getur sjálfur notað til þess að bæta eigin líðan 

og vinna vel úr sorginni.  

5.1.2 Kennarinn 

Í kaflanum um kennarann er fjallað um hvernig kennarinn getur brugðist við áföllum sem 

verða innan bekkjarins eða skólans í heild. Gott er að kennarinn sé búinn að gera sér 

grein fyrir sorgarhugtökunum, geti talað um missi, sorg, dauða og söknuð við nemendur 

og geti mögulega sett sig í spor þeirra sem þurfa á stuðningi í sorgarferlinu að halda. Ekki 

má heldur gleyma því að til þess að kennari geti aðstoðað nemendur sína í sorgarferlinu 

verður hann að hugsa vel um sjálfan sig (Gunnar E.Finnbogason 1998:27-28). Þá er 

mikilvægt að kennarar og annað starfsfólk hafi aðgang að lesefni hvort sem það er á 
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bókasafni skólans eða á Netinu (Sigurður Pálsson 1998:84). Í þessum hluta er því leitast 

við að gera grein fyrir helstu sorgarhugtökunum svo að kennarinn geti aflað sér þekkingar 

ef til þess þarf. Sorg, missir og helstu sorgarviðbrögð barna eru aðal uppistaðan í 

kaflanum, auk þess sem þar er að finna hugmyndir að minningarstundum og öðrum 

samverustundum sem kennarinn getur nýtt til að vinna með sorgina innan bekkjarins.  

5.1.3 Aðstandendur 

Kaflinn um aðstandendur er hugsaður sem stuðningur við foreldra barna sem upplifa 

sáran missi. Honum er ætlað að skýra þarfir barnsins og aðstoða foreldra við að 

skipuleggja þátttöku þess í ýmsum athöfnum sem fylgja því að missa einhvern nákominn. 

Aðstandendur finna sig oft hjálparlausa í þessu hlutverki og þurfa á stuðningi og leiðsögn 

að halda um hvernig best er að aðstoða barnið í sorginni (Perry, Bruce D 2002:2).  Leitast 

er við að skýra hugtök eins og missir, sorg og sorgarviðbrögð, ásamt því að fjalla um 

ýmis hagnýt atriði sem gott er að hafa í huga þegar börn og unglingar upplifa sorg og 

missi. 

5.1.4 Skólinn 

Í kaflanum fyrir skólann er leitast við að skýra þátt skólanna þegar kemur að dauðsföllum 

í grunnskólum. Í flestum skólum eru nú starfandi áfallaráð og er svokölluð áfallaáætlun 

orðin hluti af skólanámskrá. Góður undirbúningur skólans fyrir hverskonar áföll í eða 

tengd skólanum tryggir betri viðbrögð þegar þar að kemur, t.d. með áfallaáætlun 

(Dyregrov, Atle 2008:83-84). Í kaflanum er því farið í mikilvægi þess að skólarnir sinni 

þessum málefnum af kostgæfni og alúð og geri viðeigandi ráðstafanir þegar dauðsföll 

koma upp. Gert er grein fyrir því hvað felst í áfallaráði og áfallaáætlun í skólum og gefin 

dæmi um nokkra skóla sem sinna þessum málum mjög vel. Einnig er leitast við að 

útskýra áfallahjálp.  
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7. Lokaorð 

Umræðan um áföll og áfallahjálp í skólum hefur aukist á síðustu árum. Í flestum skólum 

eru nú starfandi áfallaráð og sérstök áfallaáætlun orðin hluti af skólanámskrá. Það er 

góðra gjalda vert en alltaf má gera betur. Tilgangurinn með þessu verkefni er að skerpa á 

þessu málefni, stuðla að aukinni umræðu innan skólanna og gera efni um sorg og missi 

aðgengilegt. 

Í greinargerð þessari höfum við gert grein fyrir framkvæmd verksins, fræðilegum 

forsendum þess, markmiðum, hverjum það þjónar, uppsetningu vefsins ásamt því að 

rökstyðja val okkar á verkefninu.  Rök hafa verið færð fyrir mikilvægi þess að unnið sé 

markvisst með sorg og missi í skólum og þeirri staðreynd að kennarar gegna þar 

lykilhlutverki. Í framhaldi af vinnu okkar að þessu verkefni hefur orðið til vefur sem 

getur nýst sem upplýsinga- og fræðsluvefur fyrir alla þá sem að grunnskólunum koma. 

Vefurinn er hannaður með það fyrir augum að mæta aukinni þörf fyrir efni og umræður 

um sorg og missi í grunnskólum og var lögð sérstök áhersla á að hann höfðaði bæði til 

barna og fullorðinna. Það er einlæg von okkar að þessi vefur geti orðið nemendum, 

kennurum og foreldrum barna í grunnskólum að nokkru liði þegar dauðsfall ber að 

dyrum. Vefurinn getur vonandi svarað spurningum þeirra sem lent hafa í sorg eða 

sorgaraðstæðum og veitt nemendum, kennurum og öðrum aðstandendum skólanna 

stuðning við erfiðar kringumstæður.  
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