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1. INLEDNING  
 
 
1.1 Bakgrund 
 
I Sverige dör varje år ca 1500 barn under fjorton år. Om något mer än hälften av dessa barn 
har ett eller två syskon som är på daghem eller går i skolan kan vi, grovt talat, räkna med att 
cirka 1200 barn varje år förlorar ett syskon och att omkring 2500 elever mister en skolkamrat 
(Dyregrov & Raundalen, 1995). 
   I en medelstor skola avlider ett barn vart tredje, fjärde år och detta påverkar barnets vänner, 
skolkamrater, lärare och familj (Jewett-Jarratt, 1996).  
   När det i slutet på min lärarutbildning började pratas om examensarbete, så hade jag inte 
svårt att bestämma mig för vad jag ville skriva om. När jag gick andra året på gymnasiet så 
dog vår Love. Love hade jag känt sedan han var liten då först hans två äldre bröder och sedan 
även han själv var dagbarn hos oss. Love kom sedan att ha vårt hem som ett extra hem då 
hans familj vissa helger och ibland även i veckorna behövde avlastning. Love var som en bror 
för mig och jag tänkte ofta framåt hur det skulle bli när jag flyttade hemifrån och han skulle 
komma och hälsa på mig samt hur roligt det skulle bli när han lärde sig simma; Love älskade 
vattnet. Han blev dock bara sju år. På alla hjärtans dag 1993 omkom han i en 
drunkningsolycka – han hade ännu inte lärt sig simma. Den chock och stora sorg som sedan 
följde minns jag bara som i en dimma.  
   Nu när jag själv kan komma att hamna i den situationen att ha en sörjande elev i min klass 
så vill jag veta vad som händer med och i en sörjande person. Jag vill lära mig vad jag som 
lärare kan göra för att hjälpa till att bearbeta sorgen så att den får utlopp istället för att bli 
instängd. Det är viktigt att jag är på det klara med att jag är lärare och inte kurator, men att jag 
då ändå ska veta vart jag kan vända mig med eleven och med mina funderingar om det 
behövs.  
   Jag har egna erfarenheter av att det kan bli svårt att klara av skolarbetet för att man inte 
orkar och för att man får svårt att hänga med - man har så mycket annat att tänka på! Vem kan 
koncentrera sig på texten i läroboken eller på vad läraren säger när någon som står en nära har 
dött? 
   Vi sörjer på olika sätt, men bearbetningen av sorgen och rätt stöd från människor omkring 
oss är avgörande för hur det framtida livet kommer att te sig.  
   Genom att jag intresserat mig för det här ämnet så har jag lärt mig en hel del om min egen 
sorg. Jag vill i och med det här arbetet lära mig ännu mer för att ha bästa möjliga förståelse 
för en person i sorg. En av de viktigaste insikterna som jag fick genom min egen sorg, är att 
sorg tar tid. Man har inte sörjt färdigt bara för att man efter en veckas tid kommer tillbaka till 
skolan. Nej, sorgearbete tar tid – och det måste det få tid till.  
   Barn i grundskolans högre årskurser vill vanligtvis inte bli tilltalade eller definierade som 
barn. Men med utgångspunkt från artikel 1 i FN:s konvention om barnets rättigheter: Ett barn 
– det är varje människa i världen under 18 år så använder även jag i mitt arbete benämningen 
barn för den åldersintervallen (Lindgren & Wallin, 2000). 
   Man kan ställa sig frågan: vad är sorg? Sorg kan vara mycket, men jag har i mitt arbete 
begränsat mig till den sorg som uppstår när man förlorar mor- farföräldrar, en kamrat eller när 
en elev, en elevs förälder eller syskon dör. Andra saker som orsakar sorg, men som jag inte 
behandlar här kan vara: förlora kontakten pga. skilsmässa, fosterhemsplacering, adoption, att 
en kamrat flyttar långt bort eller att man själv flyttar, ett husdjur dör, en sjukdom eller skada 
som leder till fysiskt handikapp. Jag tror att den kunskap som man har om sorg dock kan 
tillämpas på alla sorger med lite modifieringar. 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med mitt arbete är att få en ökad förståelse för hur man som lärare i skolan kan bemöta 
barn i sorg.  
 
 
1.3 Problemformulering 
 
* Hur kan man i skolan bemöta barn i sorg?  
 
* Hur bearbetas sorgen i skolarbetet? 
 
* Finns tiden och kunnandet till sorgebearbetning hos skolan och lärarna?  
 
* Finns det fungerande beredskapsplaner ute i skolorna?  
 
 
 
Denna problemformulering har jag undersökt hos tre lärare som jobbar på olika stadier och 
skolor i Sverige. Det som jag fått fram är alltså baserat på den information som dessa tre 
lärare gav mig under intervjuerna och därmed en beskrivning på hur de agerade i just dessa 
situationer. Det är tre fall som man kan lära av, men jag vill påpeka att det endast är tre lärare, 
och att man alltså inte kan eller ska dra någon slutsats om att det är så här som lärarna i 
grundskolan i Sverige bearbetar sorg i skolan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 
 
 
 
 

2. LITTERATURGENOMGÅNG 
 
 
 
2.1 Vad har barn för uppfattning om döden i olika åldrar? 
 
Barn i vårt samhälle möter sällan döden i sin egen verklighet. Döden var tidigare mera som en 
del av det vanliga livet, då den oftast ägde rum i hemmet i kretsen av familjen. Numera dör 
nästan alla på sjukhus. 
   För att på bästa sätt kunna hjälpa en elev som sörjer behövs en kunskap om hur barn i olika 
åldrar förstår begreppet död samt hur deras symptom på sorg och smärta kan se ut (Andersson 
& Ingemarsson, 1994). 
   Barn upp till förskoleåldern har svårt att förstå att döden är oundviklig och att alla – 
inklusive dem själva – en gång ska dö (Dyregrov, 1999).  
 
 
2.1.1 Barn mellan sex och tio år 
 
Nu börjar barnen gradvis acceptera tanken på döden som något slutgiltigt, ofrånkomligt, 
universellt och personligt. De har dock inte riktigt insett att döden måste komma till alla, även 
till dem. 
   Barnen i den här åldersperioden har en övertro på kraften i sina önskningar och de kan få för 
sig att deras tankar, känslor, önskningar och handlingar är orsaker till det som händer med 
dem själva och med andra. Barnen ser nu på döden som en som tar, en som är ond och grym, 
en som fångar in människor och sätter stopp för livet. Barn oroar sig för att någon 
skräckinjagande varelse ska komma och ta dem och föra bort dem. Barnen kan associera 
döden med andar, häxor, monster, tjuvar eller fula gubbar.  
   Under de första skolåren är rädslan för att skadas till kroppen framträdande. I krigs- och 
våldslekar så ger man döden en roll och barnen diskuterar blodiga detaljer med varandra. De 
börjar utveckla en känsla för moral – de resonerar om meningen med livet, himlen eller livet 
efter detta och det är under denna period som dödsrädslan är som störst (Huntley, 1996).  
   Det är inte ovanligt att barnen börjar oroa sig för att någon av deras föräldrar ska dö. 
Förutom att de inte klarar av att tänka sig in i vad detta skulle innebära, är de också rädda för 
att bli övergivna. För att känna sig trygga behöver de försäkras om att mamma och pappa inte 
kommer att dö nu. För att bearbeta sina känslor är det inte ovanligt att de arrangerar 
begravningar för döda småkryp, fåglar och dylikt (Lindgren & Wallin, 2000).  
 
 
2.1.2 Barn mellan tio och tolv år 
 
Vid tio års ålder, om inte förr, har de flesta barn en nära nog vuxen syn på levande och icke 
levande ting, samtidigt som många fortfarande ser döden som ett straff för det onda man gjort. 
   Barn i denna ålder kan i stort sett hantera samma information som ges till de vuxna. Barnen 
ser döden som något hemskt och skrämmande som är omgivet av dysterhet och de associerar 
döden med mörker, sorg och smärta. När man frågar dessa barn (och även yngre barn) vad det 
är som orsakar döden så räknar de upp sjukdom, ålderdom, olyckor eller så säger de att en del 
av kroppen inte längre fungerar. En rädsla för kvävning ersätts med tiden av en rädsla för 
stympning. Följden blir att tankarna på döden även innefattar en rädsla för att bli levande 
begravd. När barnen tänker på sin egen död börjar även en oro för smärta och lidande dyka 
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upp. 
   Vid ca elva års ålder börjar barn använda symboler för döden som t.e.x. tårar eller kala träd. 
Döden blir nu mer abstrakt och börjar uppfattas som personlig, universell och andlig 
(Huntley, 1996).  
   Forskning om barns tankar om döden visar att bland de yngre barnen har pojkar en tendens 
att rita om död i samband med våld medan flickor oftare ritar död i relation till sorg. De äldre 
barnen ritar ofta bilder som handlar om tillvaron efter döden, gravar och religiösa symboler 
(Lindgren & Wallin, 2000).  
   Barn över tio år, särskilt pojkar, har ofta svårt att visa sina känslor angående ett dödsfall 
(Dyregrov & Hordvik, 1995). 
 
 
2.1.3 Barn mellan tolv och arton år.  
 
Dessa barn har en vuxen dödsuppfattning och bearbetar döden på ett vuxet sätt. De förstår att 
döden är såväl universell som ofrånkomlig och omöjlig att avvärja.  
   Eftersom döden gör slut på livet och kroppen, så är den särskilt hotfull för tonåringar. Under 
puberteten märker tonåringarna att deras kroppar förändras och mognar – de blir medvetna 
om åldrandets naturliga process som gör döden möjlig. Döden blir en naturlig fiende till den 
nya framväxande självkänslan. 
   Tonåringar vill ofta skjuta ifrån sig sin sorg eller förneka den, då det är en alltför hotande 
eller överväldigande påminnelse om deras egen dödlighet (Huntley, 1996).  
   Även om tonåringarna inte själva initierar samtal om existentiella frågor med lärare och 
föräldrar är det vanligt att de pratar med varandra i sitt sökande efter acceptabla svar. Många 
ungdomar väljer också att skriva i dagböcker eller använda datorn för att sätta ord på känslor 
och/eller bearbeta intryck av olika slag (Lindgren & Wallin, 2000).  
 
 
2.2 Sorgens olika faser  
 
Det är viktigt att i mötet med människor i kris ha kunskap om de olika sorgefaserna. Faserna 
har ett enhetligt förlopp oavsett vad som utlöst dem (Andersson & Ingemarsson, 1994).  
   Bemötandet av människor i akut kris är ofta avgörande för hur krisen genomarbetas och om 
den drabbade efteråt kan se tillbaka på tidsperioden med skräck eller i en upplevelse av att ha 
försonats med det som skett (Cullberg, 1999).  
   De faser man talar om är en första chockfas som sedan övergår i en reaktionsfas efter vilken 
följer en ytterligare bearbetning fram till nyorienteringen, som innebär en fullständig 
återhämtning.  
   Dessa faser har var och en sitt karaktäristiska innehåll och terapeutiska problem. De är 
naturligtvis inte klart åtskilda från varandra; ibland kan någon av dem helt saknas eller förlöpa 
invävd i en annan fas. Indelningen är också konstlad därför att varje kris egentligen visar sig 
vara en serie kriser då man ser närmare på det psykologiska skeendet. Dessa krisfaser får inte 
representera en stel modell utan mera ses som hjälpmedel att orientera sig i krisens förlopp 
(Cullberg, 1975).  
   De frågor man ska ställa sig vid mötet med en människa i kris är:  
1. Vad har hänt? 
2. Vilken inre betydelse har detta för den inblandade?  
3. I vilken livsperiod befinner hon sig?  
4. Hur ser den sociala situationen ut omkring den krisdrabbade? (Jonsson & Hagström, 1997)  
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2.2.1 Chockfasen 
 
Denna fas varar från ett kort ögonblick till några dygn. Individen håller verkligheten ifrån sig 
med all sin kraft, man varken vill eller kan inse vad som verkligen har hänt. Den drabbade 
befinner sig i ett tillstånd av förvirring och kan på ytan vara ytligt välordnad medan det är 
kaos under. Man har oftast svårt att minnas vad som sagts därför måste information upprepas 
otaliga gånger.  
   Det kan också uppstå avvikande beteenden hos den drabbade som att skrika, prata om 
oväsentligheter eller bli paralyserad (Cullberg, 1975).  
 
 
2.2.2 Reaktionsfasen 
 
Chock och reaktionsfaserna utgör tillsammans krisens akuta fas. För att få kallas akut kris bör 
den inte pågå längre än 4-6 veckor.  
   Reaktionsfasen kan sägas börja då den drabbade tvingas öppna ögonen för det som skett 
efter att tidigare ha försökt blunda för det. Den drabbade försöker finna en mening i det som 
har hänt och ställer sig frågan varför, och undrar varför måste det drabba just mig?  
   Nu börjar vissa försvarsmekanismer göra sig gällande, då det är svårt att ta in verkligheten. 
Dessa försvarsmekanismer är lika nödvändiga för den psykiska överlevnaden som 
immunförsvaret är för den fysiska och de har till uppgift att minska upplevelsen av och 
medvetandet om hot och fara för jaget. Försvarsmekanismer är omedvetna, dvs. de är inte 
något som personen i fråga medvetet gör, med undantag av undertryckande som inte är en 
egentlig försvarsmekanism, utan en medveten handling.  
   De olika försvarsmekanismerna kan vara:  
Regression. Man återgår till en tidigare och mindre differentierad psykisk utvecklingsnivå, 
som innehåller trygghetsfaktorer av tröstande eller magisk karaktär för individen.  
   Förnekelse. Man lägger märke till det som kan vara hotande, men förnekar det och 
accepterar inte dess egentliga innebörd.  
   Projektion. Man överför ansvaret på omgivningen, som man själv har omedvetna 
skuldkänslor inför. 
   Rationalisering. Man försöker med olika, skenbart förnuftsmässiga argument minska den 
egna upplevelsen av hot eller skuld. 
   Isolering (känslor). Man isolerar sina känslor från det skedda.  
   Försvarsmekanismer av mera omfattande art, som någon gång komplicerar denna 
reaktionsfas, är bortträngning av hela skeendet ifrån medvetandet. Det uppstår en 
förvanskning – en justering av verkligheten – som tycks vara lättare att leva med, men som är 
en mycket bräcklig grund att leva vidare på.  
   Undertryckande av känslor är en mer medveten handling, till skillnad från isolering, där 
försvarsmekanismen fungerar så effektivt att man inte vet att känslorna finns. Man tar sig 
samman, är duktig och försöker behärska sina känslor. Här är det ofta omgivningen som styr, 
vilket kan få katastrofala följder i framtiden (Cullberg, 1975). 
 
 
2.2.3 Bearbetningsfasen 
 
I och med övergången till denna fas har det akuta skedet lämnats. Bearbetningsfasen pågår 
under en längre tid, från sex månader till ett eller ett och ett halvt år efter själva traumat. Nu 
börjar den drabbade vända blicken mot framtiden, istället för att som tidigare blicka tillbaka 
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mot traumat och det som hände i anslutning till detta. Övergången sker här mer successivt än 
mellan första och andra fasen (Cullberg, 1975).  
 
2.2.4 Nyorienteringsfasen  
 
Denna fas har ingen avslutning. Den drabbade lever med det förgångna som ett ärr, som alltid 
kommer att finnas där, men det behöver inte hindra kontakt med livet och utvecklingen av nya 
intressen. 
 

”En kris blir så ett stycke av livet och icke något som skall gömmas och avkapslas. Många 
upplever också efteråt att händelsen får nya betydelser under kommande livs perioder” 
(Cullberg, 1975. s. 145). 
 

   En del människor kan få kroppsliga symptom eller sjukdomar som har att göra med den kris 
man har gått igenom, så kallade posttraumatiska stressymptom (det är vanligt att barn i 
flyktingfamiljer lever med sådana symptom) (Sjöberg, 1993).  
 
 
2.3 Vanliga reaktioner hos sörjande barn 
 
När barn får besked om ett dödsfall kan de, precis som vuxna, få overklighetskänslor och 
börja tvivla. Ibland visar de inte några starka känslor alls. Andra gånger reagerar de med 
protester, gråt och ilska (Dyregrov & Hordvik, 1995).  
   Tiden efter ett dödsfall reagerar många barn med: 
- ångest 
- starka minnen 
- sömnrubbningar 
- nedstämdhet, längtan och saknad 
- vrede och beteende som kräver uppmärksamhet 
- skuld, självförebråelser och skam 
- skolsvårigheter 
- kroppsliga smärtor 
- regression  
(Fahrman, 1993)  
   Barn sörjer alltså inte på ett alldeles bestämt sätt utan reagerar olika. Några av de vanligaste 
reaktionerna är: 
Ängslan. Rädd för att det ska hända något igen, att föräldern eller kanske man själv ska dö. 
Starka minnen. Genom att minnas håller man kvar bilden av den döde.  
Sömnrubbningar. Våra drömmar speglar vårt inre, och den ångest och sorg som man kanske 
kan hålla borta under dagtid kommer fram i drömmen. Drömmarna är ocensurerade och då 
barnen saknar kontroll över sitt liv i drömmen så är det vanligt med sömnrubbningar.  
Nedstämdhet, längtan och saknad. Förmågan att längta är en viktig del i sorgeprocessen och 
barn behöver hjälp med att känna igen denna längtan samt att också försöka stå ut med den 
(Fahrman, 1993).  
   I saknaden kan barnen söka upp olika platser där de en gång varit tillsammans med den 
döde, eller söka sig till situationer och saker som de förbinder med honom eller henne. På så 
sätt bygger barnen en bro till den avlidne, på samma sätt som genom att lukta på kläder, se på 
fotografier och videofilmer (Dyregrov & Hordvik, 1995).  
Vrede och beteende som kräver uppmärksamhet . Ett barn kan bli mycket aggressivt för att 
någon dött. Ofta har vuxna svårt att förstå den aggressiviteten som barnet kan visa mot den 
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döde – ”man talar ju inte illa om de döda”. Oftast handlar ilskan om övergivenhet. Vreden och 
aggressiviteten bottnar naturligtvis också i att barnet mår psykiskt dåligt. En del barn drar sig 
in i sig själva, medan andra blir aggressivt utagerande (Fahrman, 1994).  
   Barn kan också bli självdestruktiva och sådana vredesutbrott är inte ovanliga. Det är viktigt 
att vi vuxna tillåter vredesutbrott (dock ej de som skadar barnen), och förklarar att det är 
naturligt att känna ilska när någon dött. Vi kan också tala om för barnen hur man kan uttrycka 
sina känslor, till exempel genom att skrika ut sin ilska i skogen eller lägga ner energin på en 
lång joggingrunda (Dyregrov & Hordvik, 1995).  
Skuld, självförebråelse och skam. Många barn funderar mycket på varför dödsfallet inträffade 
och vad som orsakade det. 
 

”Helen, nio år gammal, passade sin lillebror som hittades död i barnvagnen. Orsaken var 
plötslig spädbarnsdöd. Helen anklagade sig själv för dödsfallet och när föräldrarna försökte 
förklara för henne hur de egentligen var, sa hon: Det säger ni bara för att trösta mig” (Dyregrov 
& Hordvik, 1995. s. 10). 

 
Ibland tror barn att det var deras egna tankar eller handlingar som orsakade dödsfallet. Det 
kan vara svårt för barnen att sätta ord på sina funderingar – därför får man vara uppmärksam 
på om barnets lek eller teckningar tyder på att barnet känner skuld (Dyregrov & Hordvik, 
1995).  
Skolsvårigheter. När världen rasat samman är det inte lätt att koncentrera sig på skolarbetet då 
alla tankar är upptagna av det som hänt (Fahrman, 1993).  
Kroppsliga smärtor. Det är inte bara själen som sörjer, det är inte bara huvudet som är fullt av 
tankar, utan det märks också i kroppen. En tid efter ett dödsfall kan man ha lätt för att få 
infektioner, man blir t.ex. ofta förkyld. När man hamnar i en sådan kris som sorgen utgör, så 
blir kroppens immunförsvar försvagat. Huvudvärk, magont, trötthet och sömnsvårigheter – 
allt det här förekommer ofta efter en förlust, då man är full av starka känslor som behöver få 
komma ut. Man spänner musklerna och så får man ont och blir trött (Gyllenswärd & Polfeldt, 
2001).  
Regression. Inför svåra påfrestningar är det vanligt att ett barn regredierar och blir litet och 
behövande igen. Barnet kanske börjar suga på tummen och kissa på sig. I och med att barnet 
regredierar avstannar också den normala utvecklingen för en tid tills barnet har anpassat sig 
och integrerat det som hänt (Fahrman, 1993).  
 
 
2.4 Hur bemöter man en människa i kris?  
 
Smärtsamma minnen väcks till liv om man på allvar vill lyssna på en människa som drabbats 
av kris. Att tala med en döende person påminner oss om vår egen död. Det kan därför vara 
svårt för oss i mötet med krisdrabbade människor. Å ena sidan hoppas vi kunna trösta och 
hjälpa, medan vi å andra sidan känner motstånd mot att behöva påminnas om vår egen 
dödlighet eller död i vår närmaste omgivning. Detta gör att vi lätt flyr ifrån en krisdrabbad 
person. Vi tycker att det som hänt har hänt och det går inte att göra något åt nu. Vi kan också 
komma ifrån kommunikationen genom att ge mängder av råd, synpunkter eller förslag till 
saker som borde ha gjorts.  
   Bemötandet av människor i akut kris är ofta avgörande för hur krisen genomarbetas och hur 
den drabbade efteråt kan se tillbaka på perioden, med skräck eller i en upplevelse av att ha 
försonats med det som skett.  
   Det inre psykologiska förloppet vid läkning av psykiska sår är ännu förvånansvärt 
outforskat. Om en spontan läkningstendens inte fanns, skulle man psykiskt gå under på ett 
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tidigt stadium. Läkningen innebär att jaget stärks och att förlusten så småningom inte skall 
vara helt dominerande längre. Individen kommer att bygga upp sin självkänsla och etablera 
nya kontakter. Denna uppbyggnadsprocess är bearbetningsfasens innehåll och det är viktigt 
att se till att den inte bromsas. Det som har hänt har hänt och det går inte att göra ogjort även 
om det kan vara människans krav. Det måste lyssnaren ha insett för att kunna fungera i sin 
uppgift.  
   Den viktigaste uppgiften för den som lyssnar är att kunna stå för hoppet då man har 
förståelse och respekt för att den drabbade i just den akuta situationen inte kan eller orkar ta in 
hoppet om en positiv förändring. Tidsaspekten tiden läker alla sår är ingen tröst för den 
drabbade, men om den som lyssnar själv har det i minnet så ökar det tryggheten i kontakten.  
   Under den första tiden kan man se tendenser till klängighet och beroende, detta brukar inte 
vara tecken på en djupare störning utan snarare att personen ifråga är spontan. Att stödja den 
drabbade, att öppet uttrycka sina känslor är en central del i detta arbete, men det är en sanning 
med modifikation anser Cullberg då det ibland under den akuta krisen är av vikt att kunna 
hålla igen på känslorna för att fungera någorlunda tillsammans med exempelvis familjen.  
   Aggressiva känslor är vanliga vid kriser och det är viktigt att känna till och att kunna se till 
att de kan uttryckas. Viktigt är det också att i en krisdrabbad familj ge akt på varandras 
trötthet eller förnekade trötthet då vila är väsentligt för att åter komma i psykisk balans.  
   Förebråelser mellan familjemedlemmar är vanliga och naturliga då de kan anklaga varandra 
för att inte ha gett det stöd man tyckte att man behövde.  
   Det är också viktigt att se till att nätverket kring den/de drabbade fungerar. Vissa behöver 
stödjas för att kunna ta emot hjälp. Släkt och vänner behöver ibland hjälp för att våga ställa 
upp då de kan känna blyghet och är rädda för att tränga sig på.  
   Något som ej är bra att ta upp under krisens första skeden är möjliga ersättningar eller 
kompensationer för det förlorade. Det är viktigt att få sörja ”färdigt” först (Cullberg, 1999).  
 
 
2.5 Hur man kan tala med barn om döden 
 
Barn ska ha reda på hur människor kommer till – det vi kallar sexualundervisning, och det är 
nödvändigt om de ska kunna förstå världen. Men de måste också lära sig att livet är 
förgängligt och att vi alla en dag ska bort härifrån, att vi liksom alla varelser är dödliga. Den 
balansen måste in i växandet, annars förblir alltihop obegripligt. Man får aldrig skydda barn 
från att livet faktiskt en gång tar slut och framförallt får man aldrig någonsin ljuga för dem om 
detta (Huntley, 1996). 
 
 
2.5.1 Hur man berättar om ett dödsfall  
 
Det är polisens ansvar att underrätta de anhöriga när någon omkommit i en olycka. De kan 
dock delegera detta ansvar till andra, vanligtvis till prästen i den församling familjen tillhör. 
Men både vid oväntade och förväntade dödsfall uppstår det ibland situationer där det blir 
lärarens uppgift att underrätta elever om att förälder/föräldrar eller syskon har dött. Följande 
är då viktigt att tänka på: 
 
* Det bör vara en lärare som eleven känner väl och är trygg med, som berättar vad som har 
hänt. Detta är oftast klassföreståndaren, men det kan också vara någon annan personal på 
skolan (Ekvik, 1993).  
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* Innan man berättar något, bör man från polis och andra myndigheter ha skaffat sig ordentlig 
information för att kunna svara på frågor om när och hur det hela skedde. 
 
* Läraren bör välja en lämplig plats där man kan vara ostörd (Dyregrov, 1990).  
 
* Linda inte in det du säger i många och luddiga ord. Var klar, tydlig och direkt med den 
värme och varsamhet som en sådan situation kräver (Ekvik, 1993).  
   Förbered dock barnet genom att t.ex. säga på följande sätt: ”Jag vill att du förbereder dig på 
något mycket tråkigt…” Använd inte omskrivningar såsom: Han har gått vidare, han har 
somnat in o.s.v. då det kan skrämma barnen och göra dem oroliga när de ska sova eller om 
föräldrarna ska gå bort (Dyregrov, 1990).  
 
* Uppskjut inte beskedet om dödsfallet till slutet av skoldagen. Det kan orsaka starka 
reaktioner senare, om eleven får veta att det gick många timmar innan hon/han informerades. 
Det kan leda till en obehaglig upplevelse av att ha blivit lämnad utanför och 
omyndigförklarad. 
 
* Ordna så att andra lärare kan överta dina vanliga uppgifter den närmaste tiden. Nu behöver 
du god tid till att sitta med eleven och ta emot de reaktioner som kommer.  
 
* Det är inte dina förklaringar och tröstande ord som räknas mest just nu, utan att du vågar 
vara nära, att du vågar ta emot de reaktioner som kommer, och att du finns till för eleven 
(Ekvik, 1993). Ta inte till fraser som ”det kommer att ordna sig” eller ”tiden läker alla sår”  
 
* Låt inte eleven vara ensam. Trösta gärna på ett sätt som faller sig naturligt. Kroppskontakt 
kan ha en lugnande effekt, men man ska respektera om barnet inte vill ha en sådan närhet.  
 
* Efter ett sådant budskap är det viktigt att läraren kan följa eleven hem eller till den plats där 
familjen befinner sig.  
 
* I samråd med eleven bör övriga klassen så snart som möjligt informeras om vad som hänt.  
 
   Att berätta om ett dödsfall är en svår uppgift, men lärare har förmåga att klara av detta, 
framförallt om de i förväg har förberett sig på denna uppgift.  
   Om det är en större händelse som inträffar och som drabbar många elever kan rektorn 
informera hela skolan - han/hon kan be eleverna gå till sina klassrum där läraren lugnt och 
direkt informerar sina elever (Dyregrov, 1990). 
 
 
2.5.2 Samtal i klassrummet  
 
När ett dödsfall som berör klassen eller skolan inträffar, bör ett så kallat informationssamtal 
hållas i klassen så snart som möjligt. För att förhindra missuppfattningar och ryktesspridning 
så bör barnen få konkreta fakta om det inträffade (Lindgren & Wallin, 2000).  
   Ett sådant samtal eller möte brukar oftast ta mer än en lektion i anspråk. En 
rekommendation är att eleverna förbereds på att man de närmaste timmarna ska sitta och prata 
om det som skett. De mindre barnen behöver kanske en paus, men man kan säga att det bästa 
är om alla är kvar i klassrummet hela tiden. Finns det en krisgrupp på skolan, så är det bra om 
det finns med personal från den.  
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   Ett möte/samtal kan läggas upp på följande sätt:  
* Inledning 
* Fakta 
* Tankar 
* Reaktioner 
* Information 
* Avslutning 
 
Inledning. Under inledningen redogör läraren för vad som ska hända de närmaste timmarna 
och varför det sker. Man ska betona att det kommer många reaktioner och intryck när någon 
dör, som det är viktigt att prata om och ge tid för eftersom detta hjälper oss att förstå det som 
har hänt. Det kan vara svårt att förbereda barnen på att det ”gör ont” att prata om det som 
hänt, men genom att prata om det tillsammans i klassrummet kommer det att bli mindre 
plågsamt efter en tid. Regler som bör följas under samtalet kan vara:  
* Med respekt för kamraterna så får man inte berätta för någon annan utanför klassen vad 
kamraterna har tänkt, känt eller upplevt.  
* Man får inte reta eller kritisera någon för vad den har sagt.  
* Vem som helst kan tala för sig, men ingen kan tala för någon annan.  
* Ingen måste säga något högt i klassen bortsett från att man måste berätta om hur man fick 
veta vad som skett.  
Faktadel. Under faktadelen får eleverna berätta hur de fick reda på vad som hänt, vad de fått 
veta av vem och när. Detta skapar en helhet av händelsen – den som vet mycket ger 
information till dem som vet mindre. Framförallt så får man här tillfälle att rätta till 
missförstånd och förvirrande uppfattningar. 
   Genom denna faktagenomgång kan man också få reda på om något barn har drabbats mer 
än andra. Denna information är viktig för att förstå eventuella efterreaktioner och för att de 
elever som behöver får rätt hjälp och stöd.  
Tankar. När man frågar om barnens tankar från när de hörde talas om det inträffade så får 
man ofta automatiskt en berättelse om barnens reaktioner och intryck. Därför ligger 
tankefasen nära en reaktionsfas. 
   En händelse av detta slag är viktig att bearbeta med alla sinnesintryck: syn, hörsel, lukt och 
känsel. Om man i detalj går igenom dem, kan de ta udden av de ”syner” som ett barn som har 
bevittnat ett dödsfall kan ha. 
   I de första åren kan man bearbeta händelsen genom att rita teckningar. Teckningarna 
återspeglar ofta barnens vrede över vad som skett och fruktan för att förlora kontrollen över 
sina egna känslor. Men teckningarna kan också visa på en önskevärld, att man gör om det som 
hänt eller att de helt enkelt saknar samband med vad som skett.  
   Om läraren orkar så kan man genom att använda sig av en bortgången elevs bänk ta farväl. 
Be eleverna titta på bänken och be dem tänka på det de aldrig fick sagt medan han eller hon 
levde. Antingen får de säga det tyst för sig själva, eller högt om de så vill. De kan avsluta med 
att säga farväl. Man kan också skriva eller teckna ner sitt farväl.  
   Det kan komma starka känsloreaktioner, och då är det viktigt att läraren mobiliserar omsorg 
och stöd från de andra eleverna istället för att själv vara den ende som ger det. Barn visar 
varandra mycket stor omsorg och hänsyn, de kan vara mycket vänliga och ge mycket stöd; 
lärarens uppgift blir att få fram dessa sidor av barnens naturliga medkänsla. Barnens omtanke 
om varandra kan väckas och uppmuntras i sådana här krissituationer.  
Information. Under informationsfasen samlar läraren upp de trådar som eleverna kommit 
med, påpekar likheter i deras tankar och reaktioner och betonar det normala i deras 
reaktionssätt. Läraren bör även informera om hur man brukar reagera efter sådana här 
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händelser; eleverna blir härigenom förberedda på de reaktioner som kan uppstå efter en tid. 
Samtidigt är det viktigt att eleverna vet att man inte måste reagera på ett speciellt sätt för att 
vara normal.  
   Att ett dödsfall även kan påverka skolarbetet är viktigt för eleverna att få reda på, då minne 
och koncentration kan bli sämre för en tid. 
   Man kan från skolan även skicka hem en informationsfolder till föräldrarna om hur barn 
reagerar i sådana här situationer (Dyregrov, 1990). Glöm då ej bort invandrarbarnen och deras 
föräldrar. Hemspråkslärarna kan informera föräldrar, eller översätta information till andra 
språk än svenska så att informationen når ut till alla föräldrar oavsett härkomst (Sjöberg, 
1993). 
Avslutning. Avslutningsfasen använder man för att sammanfatta vad som tagits upp, men 
också för att planera för vad som komma skall. Man kan diskutera om begravningen, en 
minnesstund och om vad barnen vill göra för att visa omtanke om dem som är mest drabbade. 
Avslutningsvis bör man fråga eleverna om det är något mer som de vill ta upp, om de har 
några speciella funderingar. Läraren bör också betona att eleverna när som helst får ta kontakt 
om de vill prata mer. Eventuellt kan också en kurator göra ett besök i klassen (Dyregrov, 
1990).  
 
 
 
2.6 Ritualer 
 
 
2.6.1 När använder vi ritualer? 

 
Sedan tidernas begynnelse har ritualer varit betydelsefulla för att markera livets 
övergångsperioder. De förekommer inom alla samhällen, kulturer och religioner.  
   Ritualer kommer främst till användning när enskilda personer, familjer eller samhällen 
upplever stora omvälvande händelser eller kriser. Då representerar ritualerna det trygga och 
oförgängliga, och de hjälper oss att återupprätta stabilitet och ordning. I detta sammanhang 
fungerar både traditionella handlingar i samband med dödsfall, visning och jordfästning och 
rituella markeringar t.ex. att tända ljus eller hissa flagga på halv stång som ritualer.  
   Ritualer är således aktiviteter som symboliskt uttrycker känslor och tankar hos en person, en 
familj eller hos en grupp. Vanligtvis definieras de som speciella handlingar som vi genomför 
tillsammans med andra för att markera att människor övergår från ett stadium i livet till ett 
annat. De flesta ritualer är därför knutna till födelse, konfirmation, äktenskap och död. 
Ritualerna bidrar sålunda till en gemensam tolkning av händelser som är av särskild betydelse 
för livet och döden (Dyregrov, 1994).  
 
 
2.6.2 Viket syfte har ritualerna? 
 
Ritualer är betydelsefulla på flera nivåer: de bekräftar vår identitet och tillhörighet till en 
social och kulturell gemenskap samt bidrar till att reglera det mänskliga samspelet. Genom 
ritualerna underlättas övergången från en livsfas till en annan. Ritualerna är inte 
oföränderliga, även om de på sitt sätt kan sägas representera en kulturs kollektiva minne eller 
arv. Med tiden omformas ritualerna; somliga faller ur bruk och nya växer fram.  
   En ritual som uppstår spontant inom en grupp kan tas upp av andra grupper, om ritualen 
ifråga förmår tillfredsställa viktiga sociala eller emotionella behov (Dyregrov, 1994).  
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   Ritualer markerar viktiga händelser, inte bara i nuet, utan också i barnens framtida liv. 
   Ritualer förhindrar också att olika fantasier uppkommer, då det i ritualer finns inbyggda 
handlingar som tillåter exempelvis barn och vuxna att uttrycka sina känslor direkt (Dyregrov, 
1999).  
 
 
2.6.3 Ritualer och deras funktioner vid dödsfall 
 
Ritualerna representerar i många avseenden människans försök att skapa ordning i livets 
slumpmässighet. De bygger en bro mellan det konkreta och det symboliska, mellan medveten 
upplevelse och omedveten kunskap. 
   I likhet med små barn som gärna vill att sänggåendet ska genomföras på samma sätt varje 
kväll och således skapar en ritual för att dämpa sin rädsla för mörkret, natten och det okända – 
använder vi ritualer i mötet med döden och den osäkerhet och ångest som detta medför. 
   Vid dödsfall, i synnerhet de plötsliga och oväntade, kastas familjen under en period ut i en 
situation av kaos, såväl praktiskt som socialt och känslomässigt. Ångest och rädsla, förtvivlan 
och vrede uppfyller vardagen. I denna kaotiska situation bidrar ritualerna till att skapa form 
och trygga ramar för de sörjande. De bringar ordning och struktur i kaoset, samtidigt som de 
förmedlar att vi alla är lika inför döden, då grundstommen i de offentliga ritualerna i 
allmänhet är densamma – oavsett om det är kungen eller en ”vanlig” människa som är död.  
   Gemensamma ritualer bekräftar den sociala och kulturella tillhörigheten – familjen upplever 
att den ingår i ett större sammanhang, både i socialt och andligt avseende. Familjen själv är 
givetvis inte medveten om dessa samhällsbärande funktioner hos ritualerna, men vi måste 
beakta dessa aspekter för att förstå den kraft och styrka som ritualerna har för oss alla vid 
dödsfall (Dyregrov, 1994).  
 
 
2.6.4 Ritualernas betydelse för gruppen 
 
När döden drabbar oss kan sådana officiella ritualer som visning av den döde, begravning 
eller bisättning, ha såväl religiösa som sociala och psykologiska funktioner. I andligt avseende 
bidrar de till att ge sörjande en känsla av gemensam mening, där de sörjande kan integrera det 
som skett i sin trosuppfattning. 
   De sociala aspekterna är knutna till den offentliga markeringen av åtskillnaden mellan den 
döde och de efterlevande, och ritualerna bidrar då till att bevara och bekräfta gruppens sociala 
tillhörighet. Detta sker genom att omgivningen tillåts att ge stöd och omsorg. På så sätt hjälper 
ritualerna till att säkra ett socialt stöd för den efterlevande familjen, antingen detta stöd är av 
emotionell eller praktisk art. Att korta av ritualerna i samband med dödsfall innebär därför ett 
hot mot de stödmekanismer som finns inbyggda i samhället. Ritualerna bygger samman den 
sociala gruppen och visar på samma gång gruppens medlemmar att om något skulle hända 
dem så kommer andra att ställa upp för deras familjer. 
   Begravningen är också nödvändig av hygieniska skäl, för att ta hand om den döda kroppen.  
   Förr i tiden fanns det strikta regler för hur man skulle göra och hur ritualerna skulle 
utformas i samband med livets övergångsfaser. Man skulle t.ex. använda sorgband och svarta 
kläder en viss tid och ibland anlitade man gråterskor för att säkra att gråten släpptes fram. I 
dag finns det i vår del av världen betydligt större variation i uttryckssätt, och därtill 
möjligheter till att anpassa dem till varje individ. Detta skapar en ökad osäkerhet om hur 
ritualerna ska genomföras, men innebär samtidigt en möjlighet att anpassa ritualerna så att de 
på bästa sätt hjälper de efterlevande att uttrycka sin sorg och saknad på ett personligt och 
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naturligt sätt (Dyregrov, 1994).  
 
2.6.5 Ritualernas psykologiska betydelse för barn  
 
Ritualerna har flera viktiga psykologiska funktioner. De medverkar till att:  
* reducera overklighetskänslor 
* förhindra fantasier 
* hjälpa barnet att tankemässigt ”få grepp” om dödsfallet 
* stimulera barnet till att ge känslomässigt uttryck åt förlusten 
* ge barnet möjlighet att ta ett konkret avsked av den döde 
* ge barn och vuxna en gemensam upplevelse som kan ligga till grund för senare samtal  
   Barn i förskoleåldern behöver konkretisera döden för att bygga upp en förståelse av den, för 
att inse att alla livsfunktioner har upphört och för att förstå att den döde inte kommer tillbaka. 
Visning och jordfästning konkretiserar det som hänt och gör det verkligt. Detta utgör en viktig 
grund för barnets vidare förståelse av det som skett. 
   Ofta upplever skolbarn att det som skett är overkligt, de vägrar tro på det. Att se och röra 
vid den döde gör det overkliga verkligt:  
 

”Det var inte förrän jag såg pappa ligga där i kistan som det riktigt gick upp för mig vad som 
hänt. Det var skönt att se honom ligga där så fridfullt, se att han hade det bra. Jag tog på honom. 
Det kändes så riktigt och fint att få ta farväl av honom på det sättet. Jag blev lugn därför att han 
hade det bra” (Dyregrov, 1994. s. 21).  

 
   Ritualer förhindrar också uppkomsten av olika fantasier: ”Kanske han i alla fall inte är död” 
”Det har kanske begåtts något fel – en förväxling av namn”? Än svårare kan fantasierna vara 
om hur den döde såg ut: ”Hur skadad var hon”?  
   Att delta i ritualer hjälper också barnet att förnuftsmässigt få grepp om dödsfallet, genom att 
ritualerna bekräftar det oåterkalleliga faktum att den döde inte kommer tillbaka. På samma 
gång ger ritualerna en högtidlig men konkret inramning där känslor kan få utlopp, där de inte 
bara är tillåtna utan till och med önskvärda. Stämningsskapande effekter såsom ljus, högtidligt 
uppträdande och blommor underlättar känslomässiga uttryck, samtidigt som samvaron med 
andra i samma eller liknande stämningsläge gör det lättare att visa känslorna.  
   Det ordlösa uttrycks genom gemensam handling och med hjälp av ritualiserade ord t.ex. 
böner. Inbyggda i ritualerna finns också handlingar som tillåter direkta känslouttryck. Att 
lägga teckningar, brev, föremål eller blommor på kistan, att kunna tala till den döde, att vara 
med och följa (bära) kistan till graven osv. befrämjar konkreta och direkta uttryck för inre 
känslor, uttryck som kan vara svåra att få fram enbart med ordens hjälp.  
   När det gäller barnen uttrycker de sig vanligtvis mera via handling och lek än via ord. 
Genom rituella handlingar kan de därför visa både medvetna och omedvetna känslor mera 
direkt. Ritualen har även en klart markerad början och ett slut, vilket gör känslorna mera 
hanterbara.  
   Slutligen har ritualer också den funktionen att de ger vuxna och barn en gemensam 
utgångspunkt för samtal om dödsfallet, inte bara under de närmast följande veckorna utan 
också längre fram i livet. Sammantaget befrämjar ritualerna förståelsen av det som hänt, 
samtidigt som de underlättar emotionella uttryck för förlusten.  
   Ritualerna är viktiga för det sörjande barnets anpassning till ett nytt ”inre” liv, där saknaden 
blir en del av barnets tanke- och känslovärld. De är även till hjälp i den yttre anpassningen, till 
ett liv med olika aktiviteter där den döde inte längre finns med. Med ritualernas hjälp 
översätter barnet tankar och känslor till konkreta symbolhandlingar (Dyregrov, 1994).  
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2.6.6 Markering i skolan 
 
När döden drabbar elever och lärare ska detta markeras på något sätt i skolan. En minnesstund 
där eleverna samlas i en därtill lämplig lokal ger en värdig markering av det skedda. 
Innehållet i en sådan minnesstund bör utformas av lärarkollegiet eller skolledningen 
tillsammans med klassföreståndaren. Ibland kan man behöva göra detta med kort varsel – 
därför är det en fördel om man som lärare har en plan för hur man kan organisera detta redan 
innan det händer. Förslagsvis kan en sådan minnesstund innehålla: 
* minnesord från skolans rektor 
* några ord från klassföreståndaren 
* man läser en passande dikt 
* prästen säger några ord 
* sång eller ett musikstycke 
* en tyst minut (Dyregrov, 1990, Dyregrov, 1993).  
   Om man får besked om ett dödsfall under skoltid kan eleverna tillsammans sänka flaggan på 
halv stång. Det är viktigt att vara medveten om att symboliska handlingar ger ett mer direkt 
uttryck för känslor än vad ord kan ge. Efter minnesstunden kan klasserna gå till sina klassrum 
där lärarna bör ta sig tid till att prata om vad som hänt (klassrumssamtal) (Dyregrov, 1990). 
   När en klasskamrat dött är det värdefullt om klassen kan få delta i visning och begravning. 
För barnen är det inte bara ett sätt att ta avsked utan också en erfarenhet som har betydelse för 
deras fortsatta utveckling och lärande. Föräldrar uppskattar dessutom ofta kamraternas 
engagemang och ser det som ett bevis på att deras barn varit omtyckt och uppskattat 
(Lindgren & Wallin, 2000).  
   Elevers närvaro vid visning av den döde bör vara förbehållet nära vänner, eventuellt den 
döda elevens klass. Elevers närvaro vid visning av den döde kräver god förberedelse, genom 
beskrivning av rummet och av hur den döde ser ut. Läraren kan gå in först i visningsrummet 
och sedan komma ut och berätta för eleverna innan de går in. Eleverna bör också vara 
förberedda på sinnesintryck och på de reaktioner som de, kamraterna eller de vuxna kan ha.  
  Läraren följer med eleverna för att förbereda, stötta och ledsaga och för att kunna bearbeta 
upplevelserna efteråt. 
   Det är bra om eleverna konkret kan uttrycka sin sorg genom att lägga blommor, bilder eller 
brev på kistan, genom att säga något till eller genom att röra vid eller hålla om den döde om 
de vill det (Dyregrov, 1993).  
   Om ett barn ej vill vara med vid en visning så får man acceptera det, men man bör påpeka 
att det är viktigt eftersom det är sista gången man kan få se personen ifråga (Dyregrov, 1999).  
   ”Bilden” av den döde såsom barnen såg honom eller henne vid visningen kan efteråt ge 
upphov till rädsla för spöken, för att den döde ska komma tillbaka för att straffa dem eller 
säga dem något. Detta är något som förekommer hos barn och ungdomar och man bör därför 
noga förbereda barnen på att det är vanligt med upplevelser av att den döde befinner sig i 
rummet, talar till en osv. men att detta inte har något att göra med övernaturliga fenomen utan 
är tecken på egen sorg och saknad (Dyregrov, 1993).  
   Beroende på typen av händelse kan antingen en enda klass, flera klasser eller hela skolan 
delta i jordfästningen. Där kan eleverna få ge ett symboliskt uttryck för sin sorg genom att 
lägga en blomma eller teckning på kistan, en representant för klassen kan säga några ord eller 
på klassens vägnar lägga en krans på kistan (Dyregrov, 1993).  
   När det gäller mindre barn som ska gå på begravning är det viktigt att även föräldrarna är 
med som stöd. Det är även bra med föräldrar som stöd när det gäller äldre barn.  
   Man kan även arrangera så att en barngrupp eller klass kan få komma lite innan 
jordfästningen för en privat ceremoni (Dyregrov, 1999).  
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2.6.7 Markering i klassrummet  
 
Det finns flera olika sätt att i klassrummet markera ett dödsfall men det är viktigt att barnen 
får vara med och bestämma uttryckssättet. Om en elev dött kan man använda hans eller 
hennes bänk som en symbolisk markering av att han eller hon är borta. Övriga elever kan göra 
teckningar som bänken dekoreras med; man kan göra en gemensam teckning, målning eller 
duk som man lägger på bänken.  
   Stearinljus har i alla tider haft en stark symbolisk innebörd för människor och kan med 
fördel användas i klassrummet för att markera en elevs bortgång. Genom att tända ett ljus som 
minne markeras sorg och saknad på ett fint sätt.  
   Det finns andra saker som eleverna kan göra tillsammans, de kan plantera ett träd, göra 
något för föräldrarna eller engagera sig för att göra trafiken säkrare. Det finns många elever 
med egna idéer om hur man kan göra och därtill är möjligheterna många. Lärarens uppgift blir 
att kanalisera kreativiteten och skaparkraften så att barnen får hjälp att uttrycka sin sorg på ett 
konkret sätt.  
   Symboliska handlingar kan också bidra till att eleverna får form och struktur på kaotiska 
känslor och tankar. Genom att omsätta både tankar och känslor i handling kan barnen 
konkretisera det ofattbara. Barn liksom vuxna känner sig ofta lättade efter att ha utfört 
symboliska handlingar, utan att vi egentligen kan förklara denna effekt (Dyregrov, 1990). 
   Så länge klasskamraterna är en samlad grupp bör dödsfallet uppmärksammas inte bara vid 
den dödes födelsedagar samt en årsdag av dödsfallet utan också vid skolavslutningar 
(Lindgren & Wallin, 2000). Man kan tända ljus, sjunga, ha blommor i klassrummet, lägga 
blommor på graven m.m. (Dyregrov, 1993).  
   För barn är det extra viktigt att återkommande tala om den som dött. Det skapar en trygghet 
hos barnen att veta att de som dör inte blir bortglömda, utan att deras närstående kommer att 
både tänka på och tala om dem (Lindgren & Wallin, 2000).  
   Barn har ett stort behov av att minnas den som är borta och bearbeta det som har hänt. Ett 
minnesalbum eller en ask med foton, teckningar och andra saker som förknippas med 
personen är bra att ha i klassrummet. 
   En viktig del i sorgearbetet är att låta elevens bänk stå tom läsåret ut, för att sedan göra en 
liten ceremoni omkring utflyttandet av bänken där klassen deltar. 
   Böcker som behandlar förluster och sorg kan vara till stor nytta under denna period 
(Dyregrov, 1999).  
 
 
2.7 Beredskapsplan i skolan  
 
När ett barn drabbas av dödsfall, olycka eller någon annan traumatisk upplevelse inom 
familjen, i skolan, eller i omgivningen undervärderar de vuxna ofta djupet och varaktigheten i 
barnets reaktion.  
   I nästan alla skolor inträffar varje termin något dödsfall på grund av svår sjukdom, 
självmord eller olyckshändelse. Det kan vara en elev, elevs förälder eller syskon eller en 
lärare (Dyregrov, 1993).  
   Organisationen är viktig för hur en skola hanterar en kris. Om vardagsarbetet fungerar bra, 
så finns det också förutsättningar för en bra krisberedskap. När det inre klimatet i skolan är 
sådant att man kan lösa problem utan svåra konflikter, kan man också klara kriser som uppstår 
av yttre händelser (Sjöberg, 1993).  
   Gemensamt för alla krishändelser är att de hotar eller skadar oss, att de ofta innebär olika 
typer av förluster och att de oftast utsätter oss för starka sinnesintryck.  
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   En beredskapsplan bör vara utformad i förväg. Det är för sent att börja planera när olyckan 
är ett faktum. Planen måste vara väl genomarbetad och godkänd av skolans personal 
(Dyregrov, 1993).  
   Beredskapsplanen bör omfatta hela skolan såväl barn som personal och ju tydligare 
riktlinjer som ges desto större värde kommer planen att ha den dag den behövs. 
Beredskapsplanen ska årligen aktualiseras, utvärderas och vid behov revideras. Dessutom ska 
nyanställd personal informeras om planen (Lindgren & Wallin, 2000).  
 
 
2.7.1 Tänkbara krissituationer  
 
Under ett vanligt läsår kan följande situationer tänkas uppstå:  
* En elev avlider till följd av olyckshändelse, svår sjukdom, självmord eller mord. 
* En elevs bror, syster eller förälder avlider till följd av olyckshändelse, svår sjukdom, 
självmord eller mord.  
Andra saker som innebär att elev eller elevs målsman utsätts för skada kan vara t.ex. 
misshandel, våldtäkt, bombhot eller andra allvarliga händelser.  
   Andra, mera sällsynta händelser kan vara att lärare avlider eller skadas svårt, dödsfall eller 
skada i samband med skolutflykt eller skolresa, naturkatastrofer i skolans närhet, andra 
storolyckor i skolans närhet, brand, explosion, förstörelse eller vandalisering i skolan, oro 
bland befolkningen, terrorism eller gisslandramer.  
   Vilka åtgärder som skolan bör sätta in beror på den enskilda händelsen. Denna kan beröra 
skolan antingen direkt eller indirekt. Om förälder till en elev avlider efter lång tids sjukdom 
kräver det mindre från lärarens sida än om dödsfallet gäller en elev. Vid en elevs död behöver 
samtliga elever i klassen få hjälp. Om dödsfallet orsakats av självmord eller mord kommer det 
att ge upphov till starka reaktioner också hos elever i andra klasser och stödåtgärder kan bli 
aktuella för mer än en klass. Om en lärare hastigt avlider är det också nödvändigt med 
åtgärder för flera av skolans klasser. Olyckor eller katastrofer där flera elever eller lärare är 
inblandade kräver alltid en mer långvarig uppföljning från skolan (Dyregrov, 1993).  
 
 
2.7.2 Förberedelser  
 
Följande är råd och anvisningar från Dr. Philos Atle Dyregrov, chef för Senter for 
krisepsykologi i Bergen:  
 
* Upprätta en krisgrupp vid skolan. Den kan bestå av:  
- två lärare 
- en skolkurator 
- en representant från skolhälsovården (om möjligt) 
- skolans rektor eller dennes ställföreträdare 
 
* Etablera kontakt med BUP eller PBU, externa psykologer och annan psykosocial expertis 
 
* Identifiera potentiella krissituationer 
 
* Uppdatera listan över adresser och/eller telefonnummer till elevernas närmaste anhöriga.  
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* Utveckla en åtgärdsplan 
- Klarlägg samtliga anställdas olika roller 
- Utarbeta övningsprogram för hur nyckelpersonal och administrativ personal bör hantera 
telefonförfrågningar under och efter en olycka  
 
* Anordna seminarier för hela personalen 
 
* Se till att lärarna har tillgång till litteratur i ämnet och välj ut lämplig skönlitteratur, prosa 
eller poesi, för högläsning i klasserna.  
 
* Förbered en beredskapsplan för olika tänkbara händelser 
 
* Samordna beredskapsplanen med grannskolor och granndistrikt, så att extra hjälp vid behov 
kan tillkallas från dessa (Dyregrov, 1993).  
 
   En utformning av hur en beredskapsplan kan se ut enligt Dyregrov för att på bästa sätt möta 
och stödja barn i svåra situationer finns som en bilaga till detta arbete.  
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3. UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE  
 
 
 
Avsikten med mitt arbete är att först genom litteraturstudien ge en bakgrund till hur man kan 
bemöta barn i sorg och sedan genom den empiriska studien se hur lärare på fältet har gjort i 
olika situationer. Detta för att jag och andra intresserade kan få förslag på hur man i skolan 
kan bemöta barn i sorg. 
 
 
3.1 Metodbeskrivning  
 
Mitt arbete består av en teoretisk och en empirisk del. Den teoretiska delen ska ge mig en 
grund att stå på inför förståelsen av intervjuerna i den empiriska delen. Jag vill i min 
empiriska del undersöka hur man i skolan kan bemöta barn i sorg, hur sorgen bearbetas i 
skolarbetet, om tiden och kunnandet finns i skolan och hos lärarna samt om det finns 
fungerande beredskapsplaner ute i skolorna. 
   Metoden som jag har valt är att intervjua (göra kvalitativa intervjuer, dvs. skaffa en annan 
och djupare kunskap än den kunskap som ofta erhålls när man använder sig av kvantitativa 
metoder) tre verksamma lärare angående ovanstående problemformulering. Intervjuerna har 
spelats in på band. Tanken med mitt arbete är att jag och andra intresserade ska få vetskap om 
hur några verksamma lärare har gjort då de hamnat i en sorgesituation på sin skola. Av detta 
kan man sedan, med litteraturen och resultatet, bilda sig en egen uppfattning om hur man kan 
agera om man som lärare själv hamnar i en liknande situation på sin skola.  
 
 
3.2 Beskrivning av intervjupersonerna  
 
För att få tag på intervjupersoner så frågade jag personer som jag kände, som vidare frågade 
personer som de kände. Jag frågade först mina handledare från slutpraktiken om de kände till 
någon lärare som haft en klass där en elev, en elevs förälder eller syskon gått bort. Det gav 
mig två intervjupersoner. Mitt nästa steg var att fråga runt bland vänner och bekanta och det 
gav mig två intervjupersoner till. Sedan skickade jag mail till ett antal rektorer på olika skolor, 
men därifrån fick jag inga svar alls. Jag bestämde mig för att för tillfället nöja mig med dessa 
fyra personer och se vad intervjuerna skulle ge mig. Men innan jag ens hade påbörjat 
intervjuerna så drog sig en person ut och fastän jag lirkade och försökte så blev det ett 
bortfall.   
   Min första intervju var med en kvinna som har arbetat i ungefär tjugo år på lågstadiet. På F-
6 skolan i mellansverige där hon jobbar går det ca 570 elever. Den här kvinnan fick jag 
kontakt med genom en bekant. Jag tog telefonkontakt och vi träffades i kvinnans klassrum en 
dag då eleverna gått hem för dagen. Intervjun tog ca 60 minuter.  
   Min andra intervju var med en man på högstadiet som även han arbetat en tjugo år som 
lärare. På skolan går det ca 440 elever och även denna skola ligger i mellansverige. Den här 
mannen arbetar med elever som är i behov av att arbeta i en mindre anpassad grupp och jag 
fick kontakt med honom genom en handledare och därefter tog jag telefonkontakt. Vi 
träffades i ett sammanträdesrum på skolan efter skoltid. Intervjun tog ca 90 minuter.  
   Min tredje och sista intervju var med en kvinnlig lärare på mellanstadiet och hon har arbetat 
dryga tjugo år som lärare. Kvinnan jobbade då i södra Sverige på en 1-6 skola med ca 45 
elever. Den här kvinnan fick jag kontakt med genom en vän och jag tog telefonkontakt och vi 
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bestämde dag och tid för en telefonintervju. Intervjun som gjordes på kvällstid tog ca 50 
minuter och spelades även den in på band då jag använde mig utav en högtalartelefon.  
 
 
3.3 Beskrivning av tillvägagångssättet  
 
Mina intervjuer hade en låg grad av standardisering, dvs. jag formulerade frågorna under 
intervjun och ställde de sedan i den ordning som var lämplig för intervjupersonen ifråga (Patel 
& Davidson, 1991). Däremot hade jag med mig ett papper med frågor en så kallad 
intevjuguide (Kvale, 1997) formulerade utifrån min problemformulering att ta till om det 
behövdes. Intervjuerna skedde relativt fritt, dvs. intervjupersonerna berättade fritt och jag gick 
ibland in med en kommentar eller en fråga men jag lät dem i det stora hela sköta pratet.  
   Jag inledde intervjuerna med att kort tala om min bakgrund och varför jag valt detta ämne 
och jag talade även om mitt syfte med intervjun och med arbetet. Därefter frågade jag än en 
gång, första gången var på telefon, om det var okej att jag spelade in intervjun samt att jag 
förde lite anteckningar. Jag klargjorde också att alla uppgifter behandlas konfidentiellt och att 
banden förstörs efter transkriberingen. Jag berättade att jag är en ovan intervjuare men att jag 
hoppades och trodde att det skulle gå bra ändå.  
 
 
3.4 Beskrivning av bearbetning 
 
Efter att ha genomfört de tre intervjuerna transkriberade jag dem. Jag skrev alltså ordagrant av 
vad som sagts under intervjutillfällena. Att transkribera är ett tidskrävande jobb och det tog 
mig som är ovan ungefär tjugosex timmar och det blev då tjugosju sidor med text. Därefter 
var det dags att analysera de olika intervjuerna och det gjorde jag inspirerad av metoden 
meningskoncentrering. Meningskoncentrering innebär att de meningar som 
intervjupersonerna uttryckt formuleras mer koncist. Långa uttalanden pressas samman i 
kortare uttalanden, i vilka den väsentliga innebörden av det som sagts omformuleras i några få 
ord. Koncentrering av meningen innebär således att större intervjutexter reduceras till kortare 
och koncisare formuleringar. Meningen med det är att analysen ska förbli uttryckt i 
vardagsspråkliga termer (Kvale, 1997). Efter det att jag koncentrerat intervjumaterialets 
meningsinnebörder så tolkade jag dem mot bakgrund av min litteraturgenomgång. Därmed 
kan man säga att jag även använt mig lite av det som Kvale i sin bok kallar meningstolkning 
(Kvale, 1997). 
   Jag läste alltså först igenom det transkriberade materialet flera gånger och strök under 
informationen som hade att göra med min problemformulering. Därefter ordnade jag den 
relevanta informationen till en sammanhängande berättelse för att i slutet på resultatdelen 
sammanföra resultaten från de olika intervjuerna utifrån problemformuleringen.  
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4. RESULTAT  
 
 
 
Jag avser att först kort ge en bakgrund till vad som hänt i klassen. Därefter kommer en 
sammanfattning om hur situationen bearbetades och jag belyser olika saker som kom upp 
under intervjun. Därefter sammanställer jag, utifrån problemformuleringen, de tre olika 
intervjuerna för att se på de resultat som kommit fram.  
 
 
4.1 Intervju 1 
 
Det här handlar om en lågstadielärares klass som på sommarlovet mellan tvåan och trean 
förlorar en klasskamrat. Det är en pojke som oförklarligt drunknar under en semesterresa med 
familjen. Läraren blir uppringd av pojkens mamma ungefär två veckor efter olyckan och 
därefter kontaktar läraren sin chef. De flesta eleverna får reda på dödsfallet under 
sommarlovet och hinner börja sorgebearbetningen innan skolan drar igång.  
 
 
Det här hände på 2000-talet. Första skoldagen pratade man i klassen om en förändring som 
skett, att en kamrat inte längre kroppsligen fanns hos dem. Först fick alla som ville berätta hur 
de hade fått reda på händelsen då detta skapar en helhet av händelsen, den som vet mycket ger 
information till dem som vet mindre och framförallt så får man här tillfälle att rätta till 
missförstånd och förvirrande uppfattningar (Dyregrov, 1990) och därefter berättade läraren 
om begravningen. Begravningen hade ägt rum under sommaren och läraren och en kollega 
var där, men föräldrarna kände att de vid den tidpunkten inte orkade ha med/engagera hela 
klassen. Klassen bestämde tillsammans att de skulle ha en minnesstund i klassrummet senare i 
veckan och de pratade om vad den minnesstunden skulle innehålla. Det bestämdes också att 
de i klassen som ville i veckan därpå skulle besöka graven. Läraren skrev hela tiden ner vad 
de gjorde för att vid ett senare tillfälle ha det tillgängligt. Andra dagen så gjorde de i ordning 
pojkens plats i klassrummet. Det lades en duk på hans bänk och det ställdes dit ett ljus och ett 
kort på pojken. Sedan pratade klassen om att det var viktigt att man visste att man fick lägga 
saker på hans plats. Så under terminen som gick så låg där under olik lång tid exempelvis en 
bandyboll, en bandyklubba, en dikt och en cd-skiva. Inbyggda i ritualerna finns också 
handlingar som tillåter direkta känslouttryck. Att lägga saker på en grav eller på en skolbänk, 
att kunna tala till den döde osv. befrämjar konkreta och direkta uttryck för inre känslor, 
uttryck som kan vara svåra att få fram enbart med ordens hjälp (Dyregrov, 1994). 
   Minnesstunden som hölls på fredagen blev högtidlig. Klassen satt i en ring i klassrummet 
och hade tända ljus. De sjöng Det lilla ljus jag har på svenska och på engelska (pojken var 
mycket duktig i engelska) och de bad även Gud som haver. Sedan pratade de om vad de 
tänkte på när de tänkte på pojken och de kom fram till att de hade haft tur som fått lära känna 
honom och att även i framtiden när de tänkte på honom så hade de en massa glada minnen att 
se tillbaka på. 
 

”Ja, det blev nog till något positivt ändå, och vi kommer att ha liksom glada minnen när vi 
tänker på honom.” 

 
 De hade även en tyst minut när de tänkte på pojken och därefter lyssnade de på hans 
favoritmusik som avslutning på samlingen. 
   Veckan därpå gick de som ville i klassen till graven, och innan hade de i klassen bestämt 
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vad de skulle göra när de kom dit. Först sjöng de en sång som de sedan sjöng där varje gång 
det året som de besökte graven och därefter läste någon upp en dikt. De stod tysta en stund 
och tänkte på honom. En del hade blommor med sig som de la på graven.  
   Så fort någon i klassen behövde prata om det som hänt så fick den tid till det enskilt eller i 
helklass. Det pratades mycket, men redan första veckan kunde de ägna sig åt undervisning. 
Ibland behövde de prata och ibland kände de att de pratat färdigt för ett tag och då jobbade de 
på. Läraren kände att det gavs tid till att prata, så det blev med tiden naturligt att prata om sina 
tankar och känslor om det som inträffat. 
 

”Första dagarna visste man att man ville göra vissa saker, men sen så var det ju så fort det kom 
upp och det kom ju upp många gånger och vi hittade ju hans saker på de mest ja oväntade ställen 
såklart.” 

 
Hon menar också att sådant här måste få ta tid och att allt annat som kunde genomföras den 
första tiden blev bonus. En viktig bit för eleverna var att alla skulle få vara med och bestämma 
hela tiden. Det fungerade inte annars.  
   De läste några böcker som delvis behandlade döden och pratade runt de böckerna. Klassen 
var även på ett studiebesök i skogskapellet och därefter skrev dom om det.  
 

”Vi fick gå runt och titta på alla möjliga ställen där och sen därinne där själva begravningen var 
då.” 

 
I övrigt skrev de som ville skriva av sig när de fick lust till det. 
   Efter en termin skulle det komma nya elever till klassen och pojkens bänk behövdes. 
Klassen bestämde tillsammans att pojken skulle få en ny plats och det blev då på katedern 
som man placerade hans foto och de saker som kamraterna smyckade med. När det sedan blev 
dags att börja år 4 så togs fotot med till det nya klassrummet. Klassen fortsatte även att gå till 
graven ett par gånger per termin. Så länge klasskamraterna är en samlad grupp bör dödsfallet 
uppmärksammas inte bara vid den dödes födelsedag samt årsdag av dödsfallet utan vid fler 
enligt klassen viktiga datum. För barn är det extra viktigt att återkommande tala om den som 
dött. Ett foto och saker som förknippas med personen är bra att ha i klassrummet (Dyregrov, 
1993)  
   Läraren kände att hon med sin erfarenhet i yrket ändå kände sig trygg med hur hon skulle 
agera med klassen även om hon tyckte att det var mycket jobbigt. Hon kan ej minnas att hon 
fick någon utbildning i att hantera sorg i sin lärarutbildning och hon har ej heller fått någon 
under de år som hon jobbat som lärare. Stöttningen från kollegorna var värmande.  
   Skolan hon jobbar på har en beredskapsplan, men det var ingen som hon använde sig av. 
Hon känner inte till om skolan någon gång behövt använda sig av den heller. Efter den här 
händelsen så gjordes det i alla fall i ordning en låda på skolan med ljus, lugn musik och 
böcker att ta till om det behövs en annan gång.  
 
 
4.2 Intervju 2  
 
Det här handlar om en pojke med hjärntumör som började i sjuan i en anpassad mindre grupp 
och som fick gå där i knappt en termin innan han avled pga. tumören. Läraren följde hans 
kamp mot sjukdomen mycket nära och begav sig direkt till sjukhuset när han fick 
dödsbeskedet. Gruppen som pojken gick i hade inte gått tillsammans länge, utan de hade 
börjat tillsammans i sjuan och sedan träffats oregelbundet i ett par månader.  
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Det här hände på 1990-talet. När läraren och hans närmsta kollega fick dödsbeskedet så åkte 
de omedelbart till sjukhuset för att stötta familjen och ta ett sista farväl av pojken. Tillbaka på 
skolan så informerades all personal om vad som hänt och den lilla grupp som läraren hade och 
var mentor för informerades också. Under pojkens hela sjukdomstid hade läraren enkelt och 
rakt berättat i gruppen hur pojken mådde, så de visste om att slutet var nära. I gruppen satt 
man och pratade med tända ljus i klassrummet om vad som hade hänt. Lärare och elever i den 
lilla gruppen kände varandra väl och därför tror läraren att eleverna tordes ställa frågor om 
livet som de annars kanske tyckte var för fåniga.  
 

”Det var alltså väldigt bra kan jag säga att de hade en sån tillit till oss som de har för vi är ju en 
slags både lärare och extra förälder kan man säga va.” 

 
Under de första dagarna pratades det väldigt mycket om det skedda och det fick ta den tid som 
det tog då det rådde en dämpad stämning i gruppen. Läraren upplevde att eleverna hade 
många frågor om liv och död och att de hade respekt för det som hänt. Han tror också att 
eleverna lärde sig mycket om sig själva och om andra av den här händelsen och tiden 
runtomkring.  
 

”Man samlar erfarenheter.”  
 
   Efter ett tag var pojkens mamma på besök och hon berättade för gruppen hur det som 
förälder kändes att förlora ett barn och eleverna fick ställa frågor. Denna träff genomfördes 
efter initiativ från mamman.  
   Läraren, närmsta kollegan och skolledningen var på begravningen men däremot inga elever. 
Graven besökte läraren tillsammans med de elever som ville. Därefter ordnade läraren 
tillsammans med mamman minnesstunder i kyrkan några gånger under ett par år, men det var 
inte heller något som några elever deltog i.  
   Läraren har inte fått någon utbildning på området under sin tid som lärare. Däremot har han 
mycket erfarenhet från psykiatrin där han tidigare jobbade.  
   På skolan finns ett kristeam, där den här läraren ingår i. Han känner att han har fått full 
uppbackning från teamet men även från övriga kollegor. Han fick fullkomligt fria händer att 
göra vad han ansåg vara bäst. Vilka åtgärder som skolan bör sätta in beror på den enskilda 
händelsen. Om någon avlider efter en längre tids sjukdom så är oftast skola och kamrater 
någotsånär förberedda på utvecklingen enligt Dyregrov (1993).  
   På skolan finns det en beredskapsplan men läraren menar att starkt förenklat så är det så att 
den som är mest lämpad för tillfället gör det som behöver göras. Beredskapsplanen har 
använts ett par gånger och reviderats efter varje gång. Eftersom man var så att säga förberedd 
på det här dödsfallet så tog man inte till beredskapsplanen denna gång, utan det fungerade 
ändå.  
   Läraren anser att när ett dödsfall inträffar som berör en eller flera elever så måste det få tid 
till att bearbetas i skolan. Det är något som det absolut inte får slarvas med, menar han.  
 

”Som lärare måste man våga ta tag i sådana här situationer, man måste våga framförallt och man 
får inte vara rädd för det är ju nakna situationer. Man måste använda sig själv mycket i det”. 

 
Gå den enkla vägen och var rak hela tiden säger han. Det viktiga är att man gör något, att man 
är en medmänniska och tror på sig själv.  
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4.3 Intervju 3  
 
Det här handlar om elever på en liten byskola som genom en olycka med skolbussen mister 
tre kamrater på mellanstadiet. Flera svårt skadade fick ligga en längre tid på sjukhus och 
några av dem hade sådana svåra skador att de förlorade en arm eller ett ben. Läraren var ledig 
den här dagen, men blev uppringd i hemmet av en hysterisk mamma som säger att en olycka 
hänt och att det ligger armar och ben utöver gärdet. Därefter kontaktar läraren polisen. Efter 
att ha varit i kontakt med rektorn så beger sig läraren och rektorn till närmsta sjukhus.  
 
Det här hände en fredag på 1980-talet. När den kvinnliga läraren kom till sjukhuset någon 
timma efter att olyckan skett så fick hon reda på vilka som omkommit och det var tre killar på 
mellanstadiet som hade suttit längst bak i bussen. Två elever låg kvar på sjukhuset och fem 
elever hade blivit transporterade till ett annat sjukhus. Musikläraren som endast träffade 
eleverna ett par timmar i veckan hade identifierat de döda eleverna. Stadens präst tog emot 
chockade människor som kom till sjukhuset.  
 

”Det var ingen som satt och ringde runt för det hanns inte med. Ja, du vet det gick ju 
djungeltelegrafen kan man säga för barnen kom ju inte hem. Det var spritt på ett ögonblick.” 

 
   Efter ett par timmar på sjukhuset följde läraren och rektorn med prästen hem och pratade 
igenom situationen.  
 

”Och då satt vi hemma hos honom (prästen) och vi fick te och smörgås och vi såg på nyheterna, 
du vet det var ju på löpsedlarna. Ja, det var jobbigt.” 

 
 Prästen rådde dem till att söka upp föräldrarna till dem som omkommit och besöka dem i 
hemmen samt ringa till de skadade och besöka dem på sjukhusen senare. Först kände läraren 
att situationen var henne övermäktig men efter att ha pratat med prästen ett tag till så förstod 
hon att hon måste göra det här.  
   Dagen efter var läraren och kollegan från lågstadiet hemma hos föräldrarna till de omkomna 
barnen och de möttes av förtvivlan, men då kände läraren att det var viktigt att de var där och 
hon kände att hon skulle klara av det här.  
   På måndagsmorgonen höll prästen i en minnesstund på skolan. Då detta var en byskola med 
ca 50 elever så var ju en hel bygd drabbad och det var föräldrar, släkt, vänner och elever som 
kom på minnesstunden. Härigenom får de sörjande en känsla av gemenskap, de ser att det är 
många som är delaktiga. En ritual av det här slaget bygger samman den sociala gruppen och 
visar på samma gång gruppens medlemmar att om något skulle hända dem så kommer andra 
att ställa upp för dem (Dyregrov, 1994). Den första reaktionen, chockfasen, hade eleverna haft 
hemma under helgen, och därmed fick föräldrarna själva bearbeta den med sina barn och 
kanske även en del av den andra fasen, reaktionsfasen (Cullberg, 1975). Massmedia hade fullt 
pådrag och ville ta bilder, så alla lärare, föräldrar och elever, fick värja sig. Efter 
minnesstunden kom rektorn fram och klappade läraren på ryggen och sa att nu får ni fixa 
resten.  
 

”Det var alltså all hjälp vi fick överhuvudtaget med sorgearbete och det även för oss själva.” 
 
Efter en vecka ringde skolpsykologen från grannkommunen och erbjöd sin hjälp men när hon 
fick höra vad lärarna gjort så tyckte hon att det var bra och att de bara skulle fortsätta så. De 
omkomna elevernas bänkar var borttagna på måndagen när övriga elever åter kom till 



 26 
 
 
 
 

klassrummet och det påpekar läraren att hon vet nu hur fel det var. Eleverna fick sitta ner och 
sedan så pratade de och eleverna kom med många konkreta frågor.  
 

”Bara en massa konkreta frågor och det har jag lärt mig nu att ta reda på alla fakta som det när 
en mamma körde ihjäl sig så tog jag reda på precis vad som hade hänt, vilken sida hon hade kört 
på, vilket bilmärke hon hade krockat med. Sådant är viktigt med raka besked för det ger en viss 
trygghet för barnen i deras tankebanor för de tänker att det kunde lika gärna ha varit mamma. 
Små barns tankar, åh, åkte hon i en röd bil, men nej då kunde det ju inte ha varit mamma, hon 
har ju en blå. Det är ju så.” 

 
Därför råder läraren att alltid ta reda på så mycket som möjligt innan man ska informera något 
barn om en liknande händelse. Var har de lagt de döda? Hade de ont? Hur är det med dom 
som är på lasarettet o.s.v.? Även om det var mycket samtal första dagen så blev det lite 
undervisning också för barnen ville efter ett tag ”göra något”. Sedan försökte läraren att lotsa 
in dem i de fasta rutiner som de var vana vid så snabbt och smidigt som möjligt, men ändå ge 
dem möjlighet till att prata när de ville det.  
   Redan första veckan var läraren på sjukhuset och besökte de skadade. Sedan var hon där 
med jämna mellanrum.  
 

”Jag och min man var det då, för dit åkte vi i omgångar.” 
 
Några elever var också där på fritiden med sina föräldrar, men det ordnades inget besök i 
skolans regi.  
   När begravningen ägde rum så var skolan inställd. De föräldrar som ville fick ta med sina 
barn, men på den tiden var det många föräldrar som inte ville att barn skulle vara med på 
begravningar så det var långt ifrån alla som var där.  
   Läraren hade hela tiden stöttning från kollegor men hon menar att de kunde ju lika 
mycket/lite som hon så det hade nog behövts hjälp utifrån. Det visades mycket omtanke i 
form av brev och kort från folk som de inte kände och hon betonar hur viktigt och hur bra det 
kändes med varenda liten omtanke från omvärlden. Annars pratade hon av sig med släkt och 
vänner för att få perspektiv på tillvaron.  
   Skolan hade ingen beredskapsplan att gå efter och läraren menar att det är först på senare år 
som det blivit aktuellt. Innan den här händelsen hade läraren heller ingen utbildning i sorg 
vare sig från lärarutbildningen eller från tiden på skolan. Hon tror att om detta hade skett idag 
så hade det funnits en beredskapsplan att gå efter. Hon tror också att barnen hade fått en helt 
annan hjälp av ett kristeam än den hjälp som lärare och föräldrar kunde ge då. Hon själv 
skulle också ha kallat på hjälp utifrån – ”och fått det utan problem”. För nu ligger massmedia 
på om krisgrupper och krisbearbetning och det speciellt efter den tragiska bussolyckan med 
svenska skolelever i Norge, då Sverige fick upp ögonen för hur viktigt det är med bearbetning 
av vad som skett. Flera år efter detta så har skolan haft flera heldagar med utbildning i ämnet 
för hela personalen. Från kyrkans sida har prästen också haft möten om detta. Läraren säger 
nu att hon söker sig till utbildningar i ämnet och att hon när hon bytte tjänst frivilligt erbjöd 
sig att ingå i kristeamet då hon ju sitter inne med mycket erfarenhet. Om tiden finns till att 
bearbeta sorg i skolan så säger hon så här:  
 

”Den tiden får man bara ta sig, alla planeringar och nationella prov är det bara att skjuta åt sidan. 
Man måste ta sig den tiden, för är man inte hel som människa då kvittar det vad du försöker lära 
in”.  

 
   Läraren blev jättestark som människa genom att gå igenom detta och när hon efteråt kände 
att hon klarat av det så tänkte hon att nu klarar jag precis allt.  
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4.4 Resultat utifrån problemformuleringen  
 
 
Här är nu de resultat utifrån problemformuleringen som kommit fram genom intervjuerna och 
det är väl på sin plats att än en gång påpeka att detta är svar från tre lärare och inte något 
genomsnitt på hur lärare i allmänhet handlat i ämnet sorg i skolan.  
 
 
* Hur kan man i skolan bemöta barn i sorg?/Hur bearbetas sorgen i skolarbetet?  
 
De här tre lärarna, som ju jobbar på olika stadier, har använt sig mest av talet för att bearbeta 
det som skett. Man har pratat om och om igen och verkligen låtit det få ta tid. Det har också 
varit tända ljus som skapat en speciell atmosfär i klassrummet. Genom att tända ett ljus som 
minne markeras sorg och saknad på ett fint sätt, då stearinljus i alla tider haft en stark 
symbolisk innebörd för människan (Dyregrov, 1990). En av lärarna påpekar att det är viktigt 
att våga ta tag i sorgen, att inte vara rädd för den. Det är inte dina förklaringar och tröstande 
ord som räknas mest just nu, utan att du vågar vara nära, att du vågar ta emot de reaktioner 
som kommer, och att du finns till för eleven (Ekvik, 1993). 
 

” Eleverna behöver se att även de vuxna kan reagera med tårar.”  
 
   När döden drabbar elever och lärare ska detta markeras på något sätt i skolan. En 
minnesstund där eleverna samlas i därtill lämplig lokal ger en värdig markering av det skedda 
(Dyregrov, 1990, 1993). Lågstadieläraren hade minnesstund med sina elever i klassrummet, 
man dekorerade pojkens bänk, en viktig symbolisk markering enligt Dyregrov (1990) man 
besökte graven och skogskapellet där begravningen ägt rum, man skrev om besöket och de 
läste böcker i klassen som behandlade ämnet. Att delta i ritualer hjälper barnet att 
förnuftsmässigt få grepp om dödsfallet, genom att ritualerna bekräftar det oåterkalleliga 
faktum att den döda inte kommer tillbaka. På samma gång ger ritualerna en högtidlig men 
konkret inramning där känslor kan få utlopp, där de inte bara är tillåtna utan till och med 
önskvärda. Stämningsskapande effekter underlättar känslomässiga uttryck, samtidigt som 
samvaron med andra i samma eller liknande stämningsläge gör det lättare att visa känslorna 
(Dyregrov, 1994). På byskolan hade man också en minnesstund, men den var arrangerad av 
prästen och var till för alla. För pojken på högstadiet hade man ett flertal minnesstunder utlagt 
på flera år på initiativ från mamman, men där var inga elever med. Däremot så besökte några i 
högstadiegruppen graven som ett led i bearbetningen. Begravningen var det de som ville på 
byskolan som var med på, men i de två andra fallen så var endast lärare med.  
 
 
* Finns tiden och kunnandet till sorgbearbetning hos skolan och lärarna?  
 
Alla tre lärarna anser att sorg tar tid och att det måste den få tid till. När något kommer upp så 
måste det diskuteras, oavsett vad som får stå undan, och det till eleverna är nöjda. Sedan får 
undervisningen fortsätta tills nästa fråga dyker upp.  
   Fram till dess att dessa dödsfall inträffat så är det ingen lärare som fått någon utbildning i 
ämnet vare sig under utbildningen till lärare eller på skolan de jobbar. Däremot har alla tre 
jobbat som lärare under en längre tid och har därigenom mycket erfarenhet med sig i bagaget. 
En av lärarna hade också med sig en del i ämnet från tidigare jobb.  
   Kunnandet verkar dock finnas hos lärarna. De påpekar att man ska vara enkel och rakt på 
sak, man ska ta reda på information och låta eleverna ställa frågor.  
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* Finns det fungerande beredskapsplaner ute i skolorna?  
 
På byskolan fanns det ej någon fungerande beredskapsplan på 1980-talet när olyckan 
inträffade, men läraren påpekar dock att det finns en på skolan där hon jobbar nu.  
   På skolan där lågstadieläraren jobbar finns det en beredskapsplan och hon plockade fram 
den under intervjutillfället. Den var dock väldigt allmän och hon visste ej om den använts 
någon gång.  
   På högstadiet fanns en enligt läraren väl fungerande beredskapsplan som använts vid ett 
flertal tillfällen och som reviderats flera gånger.  
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5. DISKUSSION  
 
 
 
Att läsa och skriva om sorg har gett mig mycket intressant information och då samtidigt en 
plattform att stå på först och främst inför intervjuerna i detta arbete, men också inför mitt 
kommande yrke. Jag tror nog att jag innan detta arbete förstod att sorg ser olika ut, men nu 
förstår jag det på ett helt annat sätt. En del saker känner jag igen från min egen sorg medan 
vissa andra saker var obekanta för mig. Det spelar dock ingen roll, för jag har även lärt mig att 
de allra flesta reaktioner är normala.  
   Då jag läst mig till att dödsfall som berör skolan inträffar så gott som varje termin så trodde 
jag att det inte skulle vara svårt att få tag på intervjupersoner, men där fick jag fel. Jag sände 
ut förfrågningar på många tänkbara vis, och lade ner stor energi på sökande efter passande 
lärare, men det nappade bara fyra stycken varav tre fullföljde det. Å ena sidan var det tre 
engagerade lärare med stor yrkeserfarenhet som jag fick tillfälle att prata med, men å andra 
sidan hade jag gärna velat ha i varje fall en intervju till. Fast det var nog bara en känsla att det 
skulle kännas bättre med ett jämnt antal. En anledning till att det var svårt att få tag i 
intervjupersoner kan ha varit att det var i slutet av en termin och extra mycket att göra. Jag 
kunde dock ha intervjuerna i princip när som helst under dygnets timmar under flera veckors 
tid. De tre lärare som ställde upp såg dock inget problem med det hela, utan ville gärna 
förmedla sina erfarenheter vidare. Och så mycket mer än fyra intervjuer hade det inte hunnits 
med under detta tio poängs arbete då det var djupintervjuer som tog ungefär en timma i 
anspråk att göra och därefter var och en ungefär nio – tio timmar att transkribera för att 
därefter tolkas under ytterligare timmar. En brist i mitt arbete kan väl ändå sägas vara att 
resultaten blir få utifrån tre intervjuer och att det hade blivit mer resultat eller andra råd utifrån 
fler intervjuer. En styrka däremot är att jag fått ta del av tre enligt mig mycket kompetenta 
lärares erfarenheter.  
   Jag känner mig nöjd med intervjuerna, att få ha träffat/pratat med tre varma, engagerade och 
kunniga lärare samt ta del av deras erfarenheter. Sedan kan väl än en gång tilläggas att deras 
råd samt informationen från litteraturgenomgången ej är en mall för hur vi som lärare skall 
agera, utan var och en tar vi ut de delar som passar oss och den sorgesituation som kanske vi 
och eventuellt en eller flera elever eller en hel klass befinner sig i.  
   Jag är nöjd med den metod som jag använt mig av. Jag känner att jag har lärt mig mycket 
genom att läsa litteratur och sammanställa min litteraturdel. Jag kände att jag hade en grund 
att stå på inför de intervjuer som jag hade framför mig. Jag valde därefter att göra intervjuer i 
min empiriska del, då jag ansåg att det var mest lämpat för det jag ämnade fråga om. Den risk 
som alltid föreligger när man gör intervjuer den så kallade intervjuare – effekten, risken att 
den som intervjuas svarar som den tror att intervjuaren förväntar sig, istället för att ge genuina 
svar, tycker jag att jag har minimerat då jag försökt undvika att ställa ledande frågor samt att 
jag varit nyfiken och öppen mot min intervju person (Patel & Davidson, 1991).  
   Tolkningen av intervjuerna i resultatdelen har drag av meningskoncentrering. Meningarna 
har jag formulerat mer koncist och jag har gjort långa uttalanden kortare. Jag har även gjort 
tolkningar utifrån min litteraturgenomgång och det har drag av en metod som kallas 
meningstolkning (Kvale, 1997). En annan förklaring är att jag ville ge en bakgrund till 
situationerna om varför just dessa lärare intervjuades och även kort återberätta vad som hände 
på skolorna därefter, för att i slutet på resultatdelen utifrån problemformuleringen plocka fram 
relevant information. Jag anser det vara en styrka i mitt arbete att jag använder mig av ett 
relativt enkelt språk när jag skriver även fastän detta är ett vetenskapligt arbete. Jag hoppas att 
när folk läser arbetet så ska de inte ha några svårigheter att ta till sig det, utan de ska förstå 
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både litteraturgenomgång och empirisk del genom de använda mestadels vardagsspråkliga 
termerna. De vardagsspråkliga termerna kännetecknar även intervjuanalyserna genom 
tolkningen med drag av meningskoncentrering.  
   De resultat som jag utifrån problemformuleringen fick fram förundrade mig nog lite först, 
men nu när jag fått tänka efter så tycker jag att de är relevanta. Mina egna förutfattade 
meningar från egna sorgeupplevelser sa mig att skolorna inte direkt har något kunnande om 
sorgeberabetning och de tar sig inte heller tiden till det. De här skolorna verkar ju inte heller 
ha kunnandet då de, i undantag av en skola som under senare år verkligen satsat på ämnet, ej 
har haft någon som helst utbildning på området. Lärarna däremot har ändå haft ett kunnande 
som gjort att de förstått hur viktigt det är att ge det tid och prata om det och en lärare hade 
även erfarenhet från tidigare jobb. Därefter har det i och med ritualer och andra 
bearbetningssätt berörts olika mycket på de tre olika skolorna och det kan bero på att det 
handlar om barn i olika åldrar som kräver olika saker samt på vilket behov som läraren ansett 
att eleverna behövde bearbeta det på. En lärare påpekar också att om hon vetat det hon vet 
idag om sorgebearbetning så hade hon agerat annorlunda då på 1980–talet. 
   I resultatet kommer rådet att man som lärare måste våga vara nära och ta emot de reaktioner 
som barnen har, och det är något som även litteraturen i litteraturgenomgången påpekar 
(Ekvik, 1993). Vi kan även läsa om hur läraren ber klassen att berätta om hur de fick reda på 
det som skett och även det styrks av litteraturen (Dyregrov, 1990).  
   I litteraturgenomgången kan vi läsa om hur barn uppfattar döden i olika åldrar. Den delen 
anser jag vara viktig att ha med även om den inte direkt berörs i resultatdelen, då man där får 
kunskap som är bra att ha i bakhuvudet t.ex. som jag när jag jobbade vidare med detta arbete, 
eller bara som en förförståelse. Vidare tas även sörjande barns reaktioner upp i 
litteraturgenomgången och det fick jag inte fram något om i mitt resultat. Läraren på 
mellanstadiet tror dock att det fanns starka reaktioner som hade behövts bearbetats med 
professionell hjälp, hos några elever, men att man på den tiden inte hade kunskap om hur 
viktigt det var. Det finns fler avsnitt i litteraturgenomgången som inte berör resultatdelen, men 
som jag ändå anser vara viktiga att ha med som kunskap i bakhuvudet när man läser och 
pratar om detta ämne.  
   En sak som ingen av de tre lärarna och inte jag heller hört om var visning av den döda för 
klassen, något som dock litteraturen tar upp (Dyregrov, 1993). Jag kan tänka mig att det i 
vissa fall kan vara bra för vissheten om att en person verkligen är död och inte andas mer. Jag 
har dock ej den kunskap och erfarenhet som ger mig rätt att säga att det helst ska eller inte ska 
genomföras. Det vore dock intressant att få veta om det är brukligt i anknytning till 
skolrelaterade situationer. Att det är brukligt för närmsta familjen att få erbjudande om ett 
sista farväl vet jag enligt egna erfarenheter och jag vet även att det i vissa fall varit människor 
som innan var tveksamma men som efteråt varit väldigt tacksamma över att de varit med på 
visningen. Man skapar sig, tror jag, ofta en bild som är värre än den som man kan få genom 
en visning.  
   Att bemöta barn i sorg i skolan tycker jag de tre lärarna verkar ha gjort bra. Alla har suttit 
samlade i klassrummet och pratat om det inträffade och sedan återkommit och pratat så fort 
det har behövts, och det är en styrka i sorgesammanhang. Det har också arrangerats 
minnesstunder, även om det i alla fall inte varit elever delaktiga. I litteraturgenomgången kan 
man läsa om hur viktig informationen är och att det är viktigt att ta sig tiden (Dyregrov, 
1990). 
   Hur man i skolan kan bearbeta sorgen i skolarbetet ser vi många olika förslag på i 
litteraturgenomgången och även i intervjuerna. Lågstadieläraren verkar vara den som i dessa 
situationer mest använt sig av sådana metoder, såsom skriva av sig och läsa böcker som 
handlar om döden. Böcker som handlar om förluster och sorg kan vara till stor nytta under 



 31 
 
 
 
 

denna period (Dyregrov, 1993). Varje sådan här situation är unik och det är först när något 
händer som man kan se dels utifrån den grupp drabbade som man har att göra med och dels 
utifrån olyckan vilken bearbetning i skolarbetet som passar bäst.  
   Själv tror jag på att man ska tala om döden även fast inget nära dödsfall inträffat, så att 
barnen vet att döden finns och kommer att drabba oss alla någon gång om än förhoppningen 
är att alla människor får leva tills de blir gamla. Skolan ska enligt både skollag och läroplaner 
förbereda barnen för livet. I skolan anges mål och riktlinjer för de traditionella ämnena. Även 
om död och sorg inte ingår som något eget område i läroplanen, ger ändå flera formuleringar i 
både Lpfö 98, Lpo 94 och Lpf 94 stöd för att detta ämne ska behandlas. I kursplanerna som 
hör till läroplanerna står att eleverna ska reflektera över, utveckla och fördjupa sina kunskaper 
om existentiella frågor. Det är därför skolans ansvar enligt Lindgren & Wallin (2000) att 
skapa lämpliga tillfällen för samtal om och arbete med frågor som berör liv, död och sorg. Ett 
bra sätt att ta upp ämnet i skolan är att läsa en bok och diskutera den och därifrån kan man 
även få uppgifter såsom exempelvis skrivövningar eller dramatiseringar.  
   En viktig del för skolan tycker jag är att utbilda sin personal i sorgebearbetning. Skolorna 
bör ha en grupp som arbetar mer med frågor rörande ämnet samt kurser och det är då 
krisgruppen. De bör även utforma en beredskapsplan att ta till om något skulle inträffa. Som 
en punkt någonstans i beredskapsplanen kan man ha som mål att hela personalen ska få 
utbildning i sorgebearbetning i skolan (Dyregrov, 1993).  
   Då dessa saker inträffade så fanns det ej fungerande beredskapsplaner på alla tre skolorna, 
men idag finns det. Man kan kanske fundera över varför man ej använde sig av 
beredskapsplan i dessa tre fall och enligt mig så var det i fall ett, att detta hände på 
sommarlovet och när skolan väl började så hade den planen inte hjälpt så mycket, då den mest 
beskriver hur man ska agera i det akuta skedet (det vet jag då jag har fått tagit del av skolans 
beredskapsplan). I fall två var lärare och elever förberedda på det som skulle hända och de 
redde i situationen utan beredskapsplanens hjälp. Fall tre inträffade på 1980 - talet och då 
hade man inte kommit så långt i Sverige som med att ha beredskapsplaner på skolorna, det 
fanns alltså ingen på den här skolan.  
   Då jag varit på praktik har det funnits beredskapsplaner om än väldigt allmänna sådana, 
men det ska ju inte bara se fint ut med att de finns, utan de ska gärna fungera vid en 
krissituation också. Det jag menar är att många beredskapsplaner ser ut som den ni kan se i 
min bilaga, men den behöver enligt mig anpassas en del till skolan som den finns på också.  
   Det som jag funderar över nu är varför lärarutbildningen inte tar upp ämnet sorg under 
utbildningen. Jag undrar också varför ämnet sorg på vissa skolor ej prioriteras på 
kompetensutvecklings dagar. Jag har efter egna erfarenheter och efter att ha gjort detta arbete 
en stor förståelse för hur viktigt ämnet sorg i skolan är. Hur sorgen bearbetas när något har 
inträffat har, som jag tidigare i arbetet skrivit om, en stor betydelse för hur man längre fram i 
livet ska kunna se tillbaka på det skedda.  
   Som avslutning på mitt arbete vill jag ha en del av ett citat från det som mellanstadieläraren 
sa:  
 

”det där lilla, vad det har betytt mycket”.  
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BILAGOR 
 
 
 
Bilaga A 
 
 
Detta är taget från Dyregrovs Beredskapsplan för skolan (1993)  
 
Utformning av beredskapsplan  
 
Specificera följande:  
 
1. Vem ansvarar för att: 
- skaffa information 
- samla/kontakta/informera personalen 
- organisera åtgärderna 
- underrätta om dödsfall 
- informera/ta hand om massmedia 
 
2. Hur ska eleverna informeras? 
- klassvis eller alla tillsammans 
- behövs det assistans från extern stödpersonal 
 
3. Hur ska föräldrarna underrättas? 
- möte med föräldrarna 
- skriftlig information  
 
4. Vilken typ av åtgärder krävs?  
- klassrumssamtal 
- ritualer i klassrummet 
- jordfästning 
- andra symboliska uttrycksformer 
- uppföljning i grupp  
- individuell uppföljning 
- PBU och BUP - mottagningar 
- kontakt med hemmet  
 
5. Hur bör aktiviteterna prioriteras?  
- vad är väsentligt (riktlinjer för prioritering) 
- i vilken ordning bör aktiviteterna genomföras  
 
Åtgärdernas omfattning varierar beroende på vilken typ av händelser det är fråga om. Somliga 
händelser kräver enbart individuell behandling, andra kräver en uppläggning som omfattar 
hela skolan (Dyregrov, 1993).  
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Kartläggning av situationen  
 
Nödvändiga åtgärder fastställs efter att följande punkter klarlagts: 
 
1. Vilka är drabbade? 
- barn 
- lärare 
 
2. Vad har hänt 
- olycka 
- svår sjukdom 
- självmord 
- mord 
- annan händelse 
 
3. Hur skedde det?  
- i skolan 
- utanför skolan  
- vilka var omständigheterna  
 
4. Vilken information har förmedlats? 
 
5. Hur är situationen nu? (Dyregrov, 1993) 
 
 
Organisatoriska riktlinjer i en krissituation  
 
För skolans del är det viktigt att diskutera vilken policy som bör följas i en krissituation. 
Erfarenheten har visat att följande punkter är av betydelse. 
 
1. Skolan bör se till att det finns riklig information om det som hänt, om hur och varför det 
hände. Kontakta personer och/eller institutioner som kan förse lärare, elever och föräldrar 
med aktuella uppgifter.  
 
2. I en krissituation bör skolan inta en öppen hållning. Gör skolan till en plats där barnen kan 
uttrycka sina tankar och känslor på olika sätt och via olika kanaler. Låt dem utrycka 
smärtsamma upplevelser i en miljö präglad av omsorg.  
 
3. Återgå till vardagliga rutiner så snart som möjligt, men sätt av tid för ritualer, samtal och 
andra uttrycksformer för barnen. 
 
4. Skolledningen ansvarar också för att skolans personal ska få hjälp att bearbeta sina egna 
tankar, intryck och reaktioner efter en krishändelse.  
 
5. Skolan måste förbereda personalen på att ta hand om föräldrar, massmedia (utse en 
pressansvarig) och andra som i en krissituation kan tänkas göra förfrågningar per telefon eller 
vid besök.  
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6. Låt eleverna delta i jordfästning eller andra ritualer.  
 
7. Var aktiv i relationen till elevernas föräldrar. Upplys dem om vad som hänt, om vilka 
reaktioner som är vanliga hos barn och ungdomar i en krissituation. Berätta vad föräldrarna 
kan göra för att hjälpa till (Dyregrov, 1993).  
 
 
Emotionell förstahjälp  
 
* Se till att klimatet kring hjälpen präglas av:  
- omsorg 
- förståelse 
- acceptans  
- stöd 
 
* Bidra med fakta och information: 
- vad har hänt och när skedde det 
- vad kommer att ske härnäst 
- undvik att teoretisera; ge enkla förklaringar 
 
* Sätt av tid för att lyssna och stödja  
 
* Undvik fraser av typen:  
- ”tiden läker alla sår”  
- ”jag förstår hur du känner der” 
- ”det kunde ju ha varit värre”  
- ”du kan vara glad att du lever”  
 
* Lova inte mer än du kan hålla  
 
* Skydda eleverna mot onödig stress som: 
- påflugna journalister 
- starka sensoriska intryck 
- hjälpsamma men överaktiva personer (Dyregrov, 1993) 
 
 
Kommunikation med barn och ungdomar i sorg och kriser  
 
* Det är viktigt med öppen och ärlig kommunikation: 
- ge åldersanpassad information 
- undvik abstrakta förklaringar  
- använd inte uttrycken ”sömn”, ”resa”, etc. som omskrivningar för döden  
 
* Ge tid till kognitiv bemästring: 
- acceptera frågor och samtal om händelsen  
- acceptera att samtalen kan bli korta  
- titta i fotoalbum och dagböcker  
- acceptera lek som är relaterad till händelsen 
- sänk kraven på ämnesprestationer 
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* Gör förlusten verklig: 
- dölj inte dina egna känslor 
- låt barnen delta i ritualer  
- ställ fram föremål som påminner om den döde (skolbänk, foto, teckningar m.m.)  
 
* Tala om för barnen att det är normalt att reagera:  
- upplys dem om vanliga reaktioner 
- avvisa inte deras reaktioner  
- tala om för dem att det är smärtsamt men nödvändigt att arbeta sig igenom sina känslor 
- ge dem hopp, men undvik att förringa deras smärta 
 
* Föreslå olika sätt för barnen att uttrycka sina känslor t.ex.: 
- teckning, målning, tidningsurklipp 
- trolldeg, papier maché  
- sätt ihop minnesalbum, gör en utställning, sätt upp bilder  
- uppsatser, dikter, dagböcker 
- samtal 
- rollspel, dramatisk rekonstruktion och lek, dockteater 
- ritualer samt besök på olycks- eller katastrofplatsen 
 
* Stimulera emotionell bemästring: 
- planera fortsatta aktiviteter inom skolan, lekskolan, daghemmet och kamratkretsen 
(Dyregrov, 1993).  
 
 

Beredskapsplan för olika händelser  
 
Detta är en omedelbar aktivitetsplan vid tillfälle om en elev hastigt avlider eller blir svårt 
skadad.  
 
1. Medicinsk förstahjälp 
- Förstahjälp av lärare/annan personal vid skolan  
 
2. Ambulans och polis tillkallas. Rektor och expeditionspersonal underrättas. Lärare stannar 
hos barnet.  
 
3. Rektor samlar krisgrupp och utvald nyckelpersonal. 
 
4.Krisgrupp/nyckelpersonal underrättar:  
 
Familjen: 
- om olyckan (vid dödsfall krävs tillstånd av polisen) 
- om skolans vidare åtgärder  
 
Klassen och andra elever (med assistans av läraren) 
- om olyckan/dödsfallet 
- om skolans vidare åtgärder 
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- om klassrumssamtal påföljande dag 
- om jordfästning 
- om besök på sjukhus (vid olycksfall utan dödlig utgång)  
 
 
Övriga lärare 
- om fakta kring händelsen 
- om vilka stödåtgärder som satts in 
- om planer för vidare åtgärder 
- om hantering av massmedia 
 
Expeditionspersonalen 
 
5. Krisgruppen gör en bedömning av:  
- händelsens omedelbara effekter på elever, personal och övriga 
- vilka elever och lärare som har behov av särskild uppföljning och hjälp  
- behovet av hjälp utifrån 
 
6. Plan för återstoden av dagen:  
- stöd i klassrummet 
- skriftlig information utformas/mångfaldigas dels som komplement till den muntliga 
information som tidigare förmedlats till eleverna, dels för att informera föräldrar.  
 
7. Stöd till berörda lärare (ett första samtal om det som hänt) 
 
8. Om massmedia kommer till platsen skyddas elevens klasskamrater, eventuellt också familj 
och lärare. 
 
9. Bestäm ett möte med skolans personal för att diskutera planerna för påföljande dag. Alla 
lärare i berörda klasser deltar i mötet. 
 
10. Om eleven tillhör en klubb, organisation eller liknande: 
- kontakta laget eller klubben för samordning av uppföljningen 
- inställ inte träningspass eller andra aktiviteter, men markera med en minnesstund/några 
minnesord 
- ha ett samtal med elevens närmaste vänner (Dyregrov, 1993).  
 
 
Uppföljning under de närmast följande dagarna 
 
1.Inled påföljande dag med en utvärdering av den föregående och gå igenom planerna för 
dagen. 
 
2. Anordna klassrumssamtal för att gå igenom det inträffade. 
 
3. Anordna gruppsammankomster för särskilt starkt berörda barn.  
 
4. Vid olycksfall utan dödlig utgång låt klassen besöka sjukhuset. 
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5. Håll ett personalmöte vid dagens slut: 
- förmedla aktuell information och redogör för den vidare planeringen. 
- hjälp lärarna att uttrycka sin egna tankar och reaktioner 
- informera om möjligheter att följa upp det som hänt 
 
 
6. Kontakta familjen för att uttrycka skolans medkänsla och erbjuda stöd:  
- rektor eller nyckelperson besöker familjen. 
 
7. Genomför ritualer i klassrummet eller med hela skolan samlad.  
 
8. Hjälp syskon och nära vänner att återgå till normala rutiner. 
 
9. Låt lärare besöka eventuella syskon i hemmet: 
- planera återkomsten till skolan och diskutera sådant som barnen oroar sig särskilt för. 
- diskutera kontakten mellan klass/skola och föräldrar 
- vid olycksfall utan dödlig utgång planera elevens återkomst till skolan, diskutera hur 
kontakten mellan elev och skola kan upprätthållas under sjukhusvistelse och konvalescenstid.  
 
10. Låt eleverna delta i jordfästningen med lärare och/eller föräldrar. 
 
11. I de fall där syskon eller nära vänner får problem i skolan: överväg att reducera 
skolarbetets omfattning och erbjud barnen extra hjälp.  
 
12. Se till att lärarna inhämtar sådan information som säkrar att elever med särskilda behov 
får den hjälp de behöver (t.ex. den döda elevens nära vänner, barn som tidigare upplevt 
traumatiska förluster, barn med speciellt känslig personlighet, barn som känner ansvar för det 
inträffade samt barn som uppvisar påfallande starka reaktioner).  
 
13. Låt klassen skriva brev eller rita teckningar till den döda elevens syskon och/eller 
föräldrar.  
 
14. För särskilt drabbade elever bör kraven på ämnesprestationer anpassas till deras nedsatta 
koncentrationsförmåga. (Dyregrov, 1993)  
 
 
Organisatoriska synpunkter  
 
- Kontakta familjen eller berörd präst för att resonera om hur skolan bör förhålla sig vid 
jordfästningen. 
- Planera hur skola/lärare kan hjälpa eleverna att förbereda sig för att eventuellt se den döde.  
- Planera expressiva ritualer i samband med jordfästningen. 
- Håll information tillgänglig för andra berörda skolor i grannskapet (t.ex. skolor där syskon 
går; skolor dit eleverna ska gå vidare).  
- Klassföreståndaren upprätthåller kontakten med familjen för att stötta den. 
- Låt skolbänk och andra föremål som påminner om den döde bli kvar i klassrummet till 
skolårets slut.  
- Låt klasskamraterna besöka graven. (Dyregrov, 1993)  
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Långtidsuppföljning 
 
- Bedöm om någon av eleverna är i behov av långsiktig hjälp. 
- Markera speciella märkesdagar som den döda elevens födelsedag, och årsdagen för 
dödsfallet. Se till att vederbörandes namn blir nämnt vid varje högtidsdag under det första året 
efter hans eller hennes död (jul, påsk, skolavslutning etc.).  
- Låt kamraterna hjälpa till med att bära ut den döda elevens skolbänk ur klassrummet.  
 
Vid dödsfall eller svårt tillbud utanför skolan, vid skolresa eller annan skolaktivitet, så går det 
till som ovan. Däremot ska medföljande lärare vara försedda med en aktuell adresslista över 
samtliga elever. Skolans övriga lärare ska känna till var kopior av dessa listor förvaras. 
(Dyregrov, 1993)  
 
 
 
Här följer nu en aktivitetsplan för om en elevs förälder eller syskon avlider.  
 
Denna typ av händelse kräver inte fullt lika omfattande beredskapsplaner som föregående. Det 
är dock viktigt att ha förberett följande: 
 
1.När ett dödsfall inträffar i en elevs familj bör rektor eller klassföreståndare underrättas. Om 
dödsfallet inträffar medan barnet är i skolan bör någon familjemedlem, helst en av 
föräldrarna, komma till skolan och underrätta barnet personligen. I de fall där dödsbudet 
måste förmedlas av lärare bör man följa gången som finns beskriven tidigare i arbetet; Hur 
man berättar om ett dödsfall.  
 
2. Innan elevens kamrater meddelas, bör klassföreståndaren tala med det sörjande barnet för 
att undersöka vilka uppgifter som får lämnas ut till klassen samt hur dessa bör presenteras. 
Somliga elever vill vara närvarande när klassen informeras, andra föredrar att inte delta. Det 
underlättar om de övriga eleverna vet hur deras sörjande klasskamrat önskar att de ska 
förhålla sig till det som hänt (t.ex. om de ska ta initiativ till samtal eller om den berörda 
eleven själv ska bestämma när han eller hon vill prata om händelsen). Diskutera sorg och 
sorgreaktioner med klassen, men försäkra dig först om att den berörda eleven är beredd på 
detta.  
 
3. Det har stort symbolvärde att en representant för skolan, helst klassföreståndaren, närvarar 
vid jordfästningen. Läraren kan också uppmuntra den drabbade elevens närmaste vänner att 
vara med på begravningen.  
 
4. Vid en förälders död måste lärarna acceptera och visa förståelse för att den berörda elevens 
arbetskapacitet sätts ned under en längre tid. Det sörjande barnet kan därför behöva särskild 
hjälp senare, när koncentrationsförmågan stabiliserar sig på en mer normal nivå.  
 
5. Låt eleven själv bestämma hur mycket han eller hon vill tala om det som hänt. Låt barnet 
veta att du finns där och är beredd att lyssna om han eller hon behöver någon att tala med.  
 
6. Informera fortlöpande de anhöriga om barnets prestationer i skolan (Dyregrov, 1993).  
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Bilaga B 
 
 
Intervju frågor, intervjuguide  
 
Bakgrund-Händelseförlopp-Uppföljning  
 
 
 
Kan du berätta om det som hände? 
 
 
 
*Hur informerades du som lärare om det inträffade? 
 
 
*Hur informerades eleverna? (föräldrarna) 
 
 
* Hur upplevde eleven/klassen det skedda? Vad baserar du det på? 
 
 
*Hur har händelsen bearbetats i skolan ? 
(I skolarbetet, begravning, minnesstund, ritualer) 
 
 
* Hur tänker du nu efteråt om ditt agerande?  
 
 
* Hur fungerade er skolas beredskapsplan när detta inträffade?  
 
 
* Vilket utrymme finns i skolan för att bearbeta sorg? (Tid?) 
 
 
*Har du som lärare fått någon utbildning i att bemöta elever i sorg? Fick du någon stöttning 
under tiden, från övrig personal på skolan?  
 
 
 


