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Sammanfattning 
 
 
Vårt arbete riktar in sig på hur skolor och pedagoger hanterar sorgliga och traumatiska händelser som kan drabba någon på skolan eller någon nära 
anhörig till en skolelev. De frågeställningar vi försöker besvara i arbetet är: Vilket stöd i handlingsplanen har pedagogen för att hantera 
klassrumssituationen vid traumatiska händelser? Finns det handlingsplaner för sorgarbete i kommuner och skolor? Vilka reaktioner kan uppstå hos 
barn när de drabbas av traumatiska händelser? Vad kan det stå i handlingsplanerna? Använder pedagogerna handlingsplanen?  
 
Vi har intervjuat pedagoger för att ta reda på hur de hanterar klassrumssituationen när sorg drabbar skolan. I undersökningen har vi valt att via 
enkät fråga ett antal kommuner hur deras skolor hanterar sorgarbetet, om de har tillsett att skolorna har handlingsplan, vilka direktiv de ger skolorna 
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lärare på skolan dör. Elev i klassen avlider var det ingen av de intervjuade pedagogerna som hade varit med om.  
 
Vårt resultat visar att de intervjuade pedagogerna ofta agerar i enlighet med vad den forskning, som studerats i denna uppsats, säger att man ska 
göra. De handlingsplaner som undersökts synes också samstämmiga med stora delar av den litteratur vi läst inom området, speciellt de olika 
reaktionsfaser, som drabbade går igenom, vilka redogörs för i arbetet. De slutsatser som dras är att skolorna har ett väl fungerande 
sorghanteringsarbete som på en del håll kanske behöver struktureras lite ytterligare. 
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”På nåt sätt växer man ju eller man lär sig ju nånting…” 
En studie om hur skolan och dess pedagoger i de lägre årskullarna hanterar sorgarbete 
 

Inledning 
Vid större olyckshändelser, med exempelvis skolbarn inblandade, har samhället ofta stora 

resurser att bistå de drabbade med. Olika slags kris- och chockhanteringshjälp ges från 

sjukvård, socialomsorg och religiösa organisationer. Även längre tids hjälp med sorghantering 

och bearbetning erbjuds. Skolor erhåller hjälp utifrån att hantera sorgarbetet i skolan och 

klassrummet. Skolpersonal och elever erbjuds, både enskilt och i grupp, stöd i sin 

sorghantering. Arbetsmiljöverket har gett ut föreskrifter om första hjälpen och krisstöd, AFS 

1999:7.1 Där föreskrivs att det på varje arbetsplats ska finnas föreskrifter för bland annat 

krisstöd. I anslutning till dessa har också råd givits ut om tillämpningen av dessa, som bland 

flera saker säger att det ska finnas uppdaterade rutiner för vem som gör vad i en krissituation 

och att de anställda ska känna till hur krisarbetet är organiserat  

 

Uppsatsen inriktar sig på att undersöka vad skolor och pedagoger gör, och bör göra, då en 

elev, en elevs närmaste eller en lärare avlider. Vilken beredskap finns bland pedagoger att i 

klassrumssituationen vara till stöd och hjälp då något av detta drabbat klassen och skolan? 

Antagandet var att kommunerna ofta har handlingsplaner för att hantera krissituationer. Vi 

tror också att dessa alltmer börjar dyka upp och användas på skolorna alternativt att skolorna 

uppmanas att upprätta egna handlingsplaner.  

 

Med uppsatsen vill vi ge en ökad kunskap för de pedagoger och andra intresserade som har att 

hantera situationen när sorg drabbar klassrummet. 

                                            
1 Arbetsmiljöverket hette förut Arbetarskyddsstyrelsen.  
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”På nåt sätt växer man ju eller man lär sig ju nånting…” 
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Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur skolan och dess pedagoger hanterar sorgarbete.  

 

Uppsatsen undersöker i vilken omfattning det finns handlingsplaner för sorghantering i 

kommuner och skolor. Vad som står i handlingsplaner samt hur de används i 

klassrumssituationer. I uppsatsen undersöks de reaktioner som kan uppstå hos barn vid 

traumatiska händelser och hur dessa reaktioner kan bemötas.  

 

De händelser vi valt att ha som utgångspunkt är: Elevs förälder eller syskon går bort, elev i 

klassen avlider eller en lärare på skolan dör. 

 

Frågeställningar 
Vilket stöd i handlingsplanen har pedagogen för att hantera klassrumssituationen vid 

traumatiska händelser? 

Finns det handlingsplaner för sorgarbete i kommuner och skolor? 

Vilka reaktioner kan uppstå hos barn när de drabbas av traumatiska händelser? 

Vad kan det stå i handlingsplanerna?  

Använder pedagogerna handlingsplanen? 
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Metod 
− 

− 

− 

− 

o 

o 

För att undersöka hur pedagogerna hanterar sorg i klassrummet har intervjun valts 

som metod. Ett frågeformulär (se bilaga 1) delades ut till sju pedagoger, samtliga 

från samma mellansvenska kommun, som de skriftligen besvarade. Efter några dagar 

inhämtades formulären. Svaren analyserades och individuella följdfrågor 

formulerades till den efterföljande muntliga, inspelade, intervjun enskilt med varje 

pedagog. Intervjuerna utfördes tillsammans. Eftersom vi inte är några vana 

intervjuare borde det ge en större säkerhet ifall någon kom av sig eller tappade 

tråden. 

För att undersöka förekomsten av handlingsplaner i kommuner och skolor samt hur 

strukturerat arbetet med dessa är, har enkät valts som metod (se bilaga 2).  Den har, 

via e – post, skickats till Sveriges samtliga kommuner med en begynnelsebokstav på 

A till G.  

För att ge läsaren och oss själva en insikt om hur handlingsplaner kan se ut, har några 

olika handlingsplaner studerats som erhållits från de intervjuade informanterna samt 

några som hittats via sökning på Internet.  

För att avgränsa omfattningen av undersökningen har följande val gjorts:  

att lägga tonvikten på barn i låg- och mellanstadieåldern. (För att det är på den 

nivån vi själva framöver vill arbeta.) 

att i intervjuerna ej gå utanför pedagogens område. Till exempel; 

barntraumaenheter, begravningsbyråer, kuratorer, psykologer och kyrkans 

värld. (För att behålla fokus på skolan.) 

 

Databearbetning 
 

Handlingsplaner 
De handlingsplaner som studerats närmare är de som finns på de intervjuades enheter. För 

anonymitetens skull anges de inte i referenslistan. Handlingsplanerna som anges i 

referenslistan är sådana som hittats vid sökningar på Internet. De flesta är från skolor i olika 

kommuner. Mestadels verkar kommunerna inte ha någon central handlingsplan för de olika 

skolorna, i varje fall inte på Internet. Kanske har de gjort som Kungsbacka kommun och 

fastslagit i skolplanen att: ”*Skolorna skall ha årligen uppdaterade planer för krishantering.”, 
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samt att rektorn är ansvarig för uppföljningen i den årliga kvalitetsredovisningen.2 En del 

kommuner, till exempel Tjörn och Motala samt några av de som har besvarat enkäterna har på 

kommunnivå något de kallar POSOM- (Psykiskt Och Socialt Omhändertagande) grupp3. 

Dessa kan se olika ut i olika kommuner, men kan vara en sammanslutning av olika 

representanter, bland annat från skolan, som ska fungera som en emotionell länk mellan 

räddningsinsatser och lokala resurser.  

 

Sökorden på Internet var olika konstellationer av orden; kris, sorghantering, skola, sorgarbete, 

kommun, krishantering, sorg och krisarbete. Sökmotorer som användes var ”google” 

(http://www.google.se) och ”msn” (http://search.msn.se/). En översiktlig läsning av dessa 

handlingsplaner gjordes och de vanligaste ingående avsnitten i en handlingsplan har 

sammanställts med förklarande text. Syftet med genomgången av handlingsplaner är att 

informera läsaren om vad dessa vanligen innehåller, inte att redovisa hur de borde se ut. 

 

Enkäten  
Sven G. Hartman, professor i pedagogik vid lärarhögskolan i Stockholm säger i boken 

Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter (2003) att när framtagning av 

enkätfrågor ska göras, bör författarna ha tänkt igenom vad som behövs för att få fram relevant 

information/fakta för deras arbete. Det finns en risk att uppsatsförfattare oftast börjar samla in 

material innan syftet är riktigt genomtänkt. Syftet styr vilken avgränsning och precisering som 

frågorna kan ges. Det gör det lättare att formulera frågorna korrekt och till rätt nivå. Det 

gjorde att vi tänkte igenom vad som skulle undersökas innan enkätfrågorna gjordes. Enkäten 

innehåller 10 frågeställningar. Vi ansåg att det var lagom mycket för att få ut det som 

behövdes. Att det inte blev fler berodde på att; om det ställdes för många frågor kanske 

svarsfrekvensen inte skulle bli lika stor som önskvärt. S-G. Hartman (2003) menar att för 

många frågor kan göra de tillfrågade mindre villiga att svara, eftersom de kan tycka att det 

skulle ta för lång tid att svara på enkäten. Även filosofie doktor i psykologi Bo Johansson och 

universitetslektorn i svenska Per Olov Svedner, båda verksamma vid institutionen för 

lärarutbildning vid Uppsala Universitet, anser i boken Examensarbetet i lärarutbildningen 

(2001) att långa enkäter ska undvikas.  

 

                                            
2 Se Kungsbacka kommun i Internetreferenser  
3 Se AFS 1999:7 under Arbetsmiljöverket för ytterligare förklaring av begreppet POSOM. 
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Johansson & Svedner (2001) skriver att oftast innehåller enkäter två varianter av frågor, i en 

tas det reda på bakgrundsinformation och i en ställs frågor om det som ska undersökas. 

Enkätfrågorna ska introduceras med ett missivbrev, innehållande information om syftet med 

enkäten, vem som gjort den, anonymitetsförsäkran och en kontaktmöjlighet vid eventuella 

frågor. Vi bestämde från början att skicka ut en enkät, via e-post, till kommuner för att se om 

de har handlingsplaner och i vilken omfattning de har spridits till kommunernas skolor. För 

att ha tillräcklig mängd data från kommunerna att bearbeta ansågs vi behöva ha minst 20 

enkäter besvarade. Först skickades enkäten till 29 kommuner med begynnelsebokstav A och 

B. Tämligen snart stod det klart att fler kommuner behövde tillfrågas eftersom det inte kom in 

tillräckligt med svar. Istället för att skicka påminnelser till de kommuner som redan fått 

enkäten, skickades den till kommuner som började på D och E. Slutligen blev det att enkäten 

skickades till alla kommuner i Sverige med begynnelsebokstav A till G, inalles 60 stycken.  

 

Enkäterna skickades till högste ansvarige tjänsteman i kommunernas skolförvaltning eller 

någon av skolförvaltningens övriga tjänstemän. I några fall till högste ansvariga skolpolitiker 

och i ytterligare några fall till kommunens allmänna e-postadress eller webmaster. Det erhölls 

24 svar som ingår i undersökningen, av dessa 24 är en del sådana som kommunen spridit till 

olika skolenheter i kommunen. Det vill säga från större kommuner kan fler svar inkommit 

från olika skolenheter, från en del kommuner har svar kommit från en skola och i en del fall 

har kommunen själv svarat. Förutom det har sex svar erhållit som ej ingår i undersökningen. 

De kan vara av typen; olevererbart mail, någon i kommunen har vidarebefordrat enkäten till 

andra i kommunen och meddelat oss det, svar som inte innehållit något, där har det skickats 

en påminnelse eller ny anmodan, men inget ytterligare arbete har lagts ned på dessa eftersom 

det då märktes att tillräckligt med svar till undersökningen skulle inkomma. Att analysera 

svarsfrekvensen, och dess orsaker, från kommunerna ser vi inte som en uppgift i detta arbete. 

 

Intervjuerna  
Vid en kvalitativ intervju ska den intervjuade främst ge sin egen syn och åsikter. Det krävs att 

den intervjuade känner förtroende för och respekterar intervjuaren och syftet med frågorna 

skriver Johansson & Svedner (2001). För att som professor Steinar Kvale (1997), verksam vid 

psykologiska institutionen på Århus universitet, skriver i sin bok Den kvalitativa 

forskningsintervjun, på sidan 9: ”I den kvalitativa forskningsintervjun byggs kunskap upp: det 

rör sig om ett samspel, om ett utbyte av synpunkter mellan två personer som samtalar om ett 
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ämne av gemensamt intresse.”. Att, som Kerstin Burell & Jan-Axel Kylén (2003) påpekar i 

boken Metoder för undersökande arbete – sju-stegsmodellen, få en grundlig intervju om det 

som undersöks när en enskild person blir utfrågad kan vara svårt. Även om den intervjuade 

representerar sig själv eller en grupptillhörighet svarar personen alltid utifrån sig själv och sitt 

subjektiva synsätt. Detta är ingen försämring i framtagandet av information utan mer en 

fördel. De som blir intervjuade är personligen engagerade utav ämnet som det utfrågas om 

och själsligt berörda av ämnet. ”Att man frågar människor om deras inställning kan i själva 

verket innebära att man tvingar fram ett svar på en fråga, som intervjupersonen aldrig själv 

funderat över.” skriver Conny Svenning (2000), docent vid Sociologiska institutionen vid 

Lunds universitet på sidan 155 i Metodboken – Samhällsvetenskaplig metod och 

metodutveckling. Klassiska och nya metoder i IT-samhället. Det var en anledning till att vi 

gjorde ett frågeformulär innan som informanterna svarade på. Det kan ha gjort att det startade 

tankar hos dem innan den muntliga intervjun. Även att innan intervjun ha undersökt om de 

medverkande pedagogerna hade varit med om någon händelse samt ifall de var villiga att 

berätta om den i en intervju kan ha gjort att tankarna kom igång. 

 

En öppen intervjumetod användes, som enligt Burell & Kylén (2003) kan göra att viktig 

information kommer fram som det inte skulle ha gjort vid en strukturerad intervju. Genom de 

intervjufrågor som togs fram kunde sedan följdfrågor ställas genom den intervjuades svar. 

Kvale (1997) skriver att denna intervjuform, kvalitativ forskningsintervju, är en 

halvstrukturerad intervju som innehåller frågor som formuleras innan intervjun. Men det finns 

möjlighet att under intervjuns gång ändra formen på dessa frågor, ändra ordningsföljden och 

komma med följdfrågor för att kunna fördjupa sig i ämnet utifrån de intervjuades svar.  

 

Underlaget har anskaffats genom att intervjua sju pedagoger. Inledningsvis fick alla 

skriftligen besvara samma frågor, dels av allmän karaktär och dels kopplad till olika 

händelser, kategoriserade enligt nedan: 

 

 1. 2. 3. 4. 

Elevs förälder eller 

syskon avlider. 

Elev i klassen avlider. Lärare i skolan 

avlider. 

Nej. 

 

Kategori 4 ses i efterhand vara onödig eftersom kontakt tagits med informanterna innan och 

därmed var det känt att alla hade något att berätta om. En av de intervjuade hade inte någon av 
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dessa kategorier, utan hade haft dödsfall i nästa släktled. Intervjun togs ändå med i 

undersökningen för att flera barn i klassrummet hade drabbats och den avlidne stod barnen 

väldigt nära. Svaren ansågs ändå av oss vara intressanta och relevanta i detta sammanhang.  

 

Övriga hade minst en händelse med elevs förälder eller syskon som avlidit, dessutom hade två 

pedagoger varit med om att en lärare på skolan avlidit. Vid den ena lärarens bortgång hade 

skolan vid den tiden ingen handlingsplan. Vid alla övriga i undersökningen ingående 

händelser fanns det handlingsplan på respektive skola. En pedagog hade två händelser med 

elevs nära anhörig som gått bort och en annan pedagog hade varit med om fyra likartade 

händelser. Den pedagogen inriktade sig på den senaste händelsen och nämner i förbigående de 

tre andra i slutet av intervjun. De tre sistnämnda händelserna har inte tagits med i 

sammanräkningen, någon av dem upplevelserna kan dock vara med under rubriken intervjuer 

i resultat och analys. Totalt blev det då 10 olika händelser som det erhölls utförlig information 

om. Det var ingen av de intervjuade som hade haft någon elev som avlidit, därav följer att den 

kategorin inte ingår i undersökningens material.  

 

Utifrån vad som framkommit i de skriftliga svaren intervjuades varje pedagog med 

följdfrågor. Intervjuerna spelades in och har därefter transkriberats.4 Svaren och följdfrågorna 

skrevs in under respektive huvudfråga i frågeformuläret. De flesta tankeorden, tankehoppen, 

prat i munnen och liknande togs med. Inga tidsangivelser på pausar och inget småprat innan 

och efter intervjun har tagits med om det inte berört ämnet. I en intervju kan sakinnehållet 

vara det viktigaste att återge och därför behövs det kanske inte transkriberas röstlägen, pausar, 

ansiktsuttryck och liknande anser Lars Kaijser & Magnus Öhlander (1999), i boken 

Etnologiskt fältarbete, och så har vi resonerat angående bearbetningen av intervjuerna. 

Därefter sammanfördes de olika svaren i ett gemensamt frågeformulär under respektive 

huvudfråga. Sedan analyserades svaren för att försöka finna kategorier att sortera dem under. 

Kvale (1997) säger att vid kategorisering kan man redan innan ha tänkt ut olika kategorier 

men de kan även fås fram under analyseringen.  

Vi resonerade, under analysen av svaren, fram följande sex kategorier som visar exempel på 

hur sorgarbete hanteras i klassrummet: 

 

 

                                            
4 Ordagrant överföra det talade till text. I vårt fall nästan ordagrant.  
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• Handlingsplanens betydelse. 

Här visas det hur och om pedagogerna har 

använt handlingsplanen samt vilken betydelse de 

tillmäter densamma. 

• Skol- och klassrumssituationen 

för de drabbade eleverna. 

Åskådliggör hur pedagogerna ansåg att de 

drabbade eleverna behandlades av pedagoger 

och kamrater i skolan. 

• Skol- och klassrumssituationen 

för de övriga eleverna. 

Visar på hur övriga elever behandlas och vilka 

eventuella förhållningsorder de får, enligt 

pedagogerna. 

• Vidtagna åtgärder i 

skolan/klassrummet. 

Åskådliggör vad för olika bearbetningsåtgärder 

eller aktiviteter som informanterna vidtagit i sina 

klasser.  

• Pedagogens stöd från 

omgivningen under processen. 

Demonstrerar vilket stöd pedagogerna upplever 

sig ha haft under arbetet med sorghanteringen. 

• Pedagogens upplevelse av 

processen med sorgarbete. 

Ger prov på vilka känslor och erfarenheter som 

pedagogen kan uppleva under och efter en 

sorglig process. 

 

Efter denna sortering och inplacering under respektive kategori analyserades svaren igen. 

Svaren omformulerades till egna ord och identifikationsmöjligheter togs bort. Återigen 

analyserades svaren och sammanställdes till den text, som presenteras i resultatdelen. 

”Vid analysen av uppfattningar är däremot inte individen analysenhet, utan uppfattningen; det 

är alltså uppfattningarna, frikopplade från individerna, man beskriver i resultatdelen.” 

(Johansson & Svedner, 2001 s.41). Så har tankarna gått i arbetet med analyserna av 

intervjuerna. 

 

Validitet 
Validitet är att mäta den egenskap man avser att mäta, säger Jan Hartman (2001), i boken 

Grundad teori. Teorigenerering på empirisk grund och Svenning (2000). En fråga om 

uppsatsens validitet blir således en fråga om det har undersökts det som avsågs att undersöka. 

Kvale (1997) menar att validera är att kontrollera, ifrågasätta och teoretisera sitt arbete. 

Författaren anlägger en kritisk syn, är en ”djävulens advokat”, på sitt arbete. I arbetet skulle 

det undersökas om det finns handlingsplaner i kommuner och skolor och vad de kan 
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innehålla. Det anser vi oss ha gjort genom de olika undersökningsmetoder som använts i 

uppsatsen. Vilket stöd pedagogen har av handlingsplanen att hantera klassrumssituationen och 

huruvida de använder handlingsplanen har undersökts genom intervjuerna. Här anser vi att ett 

större underlag kunde ha använts genom någon ytterligare undersökningsmetod, till exempel 

att tillfråga rektorer om hur de ser på saken. Stöd för att handlingsplanerna används går dock 

delvis att finna i enkätundersökningen. Vilka reaktioner som kan uppstå hos barn när de 

drabbas av traumatiska händelser belyses i litteraturgenomgången och intervjuerna. 

Sammantaget anser vi oss ha undersökt det som avsågs, men i någon del kanske försökt samla 

in ett större underlag. 

 

Reliabilitet  
Johansson & Svedner (2001) skriver att utmärkande för val av de vetenskapliga metoderna i 

uppsatsen ska vara kontrollbarheten. Metoderna ska kunna användas igen av någon annan 

utan att resultatet blir väsentligt annorlunda. Det anser vi vara teoretiskt möjligt, men i 

praktiken mer tveksamt. Genomgången av handlingsplaner var som tidigare nämnts (under 

rubrik: Databearbetning, Handlingsplaner) beroende på informanterna samt de sökord och 

sökmotorer som vi valde på Internet. Enkätsvaren styrdes av vilka kommuner som valde att 

svara eller inte svara vid just det tillfället. Nästa gång kan det ju vara annorlunda beroende på 

att någon annan tar emot e-posten till exempel. Litteratur och intervjuade personer är också 

val gjorda av oss och det är vi som har transkriberat och tolkat intervjuerna vilket enligt Kvale 

(1997) påverkar resultatet. Även om resultaten kan tros vara tämligen generella, går det ju inte 

vara säker på det. 

 

Metoddiskussion 
Johansson & Svedner (2001) anser att kvalitativ intervju gärna kan användas som 

huvudmetod för examensarbetet men att begagna sig av flera undersökningsmetoder ger ett 

säkrare resultat. Två eller fler metoder kan ge ett mångsidigare material, som ökar 

möjligheterna att beskriva det som undersökts. Svenning (2000) skriver på sidan 87 att: 

”Genom att ringa in en frågeställning från flera olika håll ökar tillförlitligheten.”. Dessutom 

säger Johansson & Svedner (2001) att enkäter ska undvikas där kvalitativa intervjuer är ett 

bättre alternativ. Enkäten, med fasta svarsalternativ, användes för att undersöka 

faktasamband.  
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Enkäten anser vi vara kvantitativ med kvalitativa inslag, genom att kommunerna har kunnat 

skriva en del öppna svar och motiveringar. De intervjuer som gjorts betraktar vi som en form 

av kvalitativa intervjuer med kvantitativa inslag, genom de ikryssningsalternativ som fanns på 

frågeformulären. Enligt J. Hartman (2001) är ett sätt att välja vilka som ska intervjuas att göra 

ändamålsenliga val, vilket gjorts i den här undersökningen. Det innebär att vid planeringen 

bedömdes vilka personer som troligen kunde ge oss lämpliga data och informanterna valdes 

efter det. När det gäller enkäterna har ett slumpmässigt urval gjorts. Undersökningen av vad 

handlingsplaner innehåller anser vi ha brister för att den styrdes av tillfälligheter, vilka som 

hade publicerat på Internet och vilka som hittades med de sökkriterier som användes. 

 

I litteraturgenomgången har vi sett och inspirerats av ett TV-program från Utbildningsradions 

serie Skolakuten som heter Sorgen följer inte läroplanen. En del av vad som där sades är 

sådant som senare påträffats i litteraturen, men en sak som inte stötts på annorstädes är att de i 

programmet tryckte hårt på att skolorna skulle öva sin krishantering kontinuerligt. Denna film 

är lånad från mediacentralen. Tillgång har även funnits till Skolverkets, av regeringen 

beslutade (U1999/1535/S), översyn av katastrofberedskapen inom skolområdet som heter: 

Brandkatastrofen i Göteborg. Skolornas satsningar på brandförebyggande åtgärder.5 som 

bland annat hade i uppdrag att ta fram rekommendationer för hur skolan framledes kan 

organisera insatserna vid katastrofhjälp. Skolverkets diarienummer är 99:1508. Speciellt kan 

sidorna 45 till 49 läsas, där presenteras resultat och förslag angående skolans övergripande 

ansvar, förebyggande insatser, och kommunens agerande samt sammanfattade slutsatser. 

Även skolverkets skrift ”Beredd på det ofattbara” som bygger på ovan nämnda översyn har 

lästs. Dessa material har det inte refererats ytterligare från men de finns ändå medtagna i 

referenslistan under övrigt material. 

 

En författare som använts mycket är Atle Dyregrov, psykolog med erfarenhet av 

krispsykologi. Han är en auktoritet inom området och kallades bland annat in för att hjälpa till 

med krishanteringen efter Göteborgsbranden. Han har skrivit flera böcker passande för ämnet 

men vi har valt att endast referera till två stycken,  Små barns sorg (1999) och Sorg och 

omsorg (1995) vilken han skrivit tillsammans med Magne Raundalen.  

 

                                            
5 Göteborgsbranden, stor brand på ett diskotek i Göteborg 1999, där många skolungdomar blev innebrända. 
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I uppsatsen används benämningarna pedagog och lärare i stor utsträckning. I detta arbete är 

betydelsen densamma. 

 

Forskningsetik 
Johansson & Svedner (2001) skriver att det är viktigt att respektera de medverkande 

informanterna och informera dem tydligt om syftet med undersökningen och vad deras 

medverkan består i. De deltagande ska ha möjlighet att avbryta sin medverkan utan negativa 

följder. De ska vara säkra på sin anonymitet, att de inte går att identifiera. De ska ges 

möjlighet att få fråga om undersökningen och då få sina frågor besvarade. Det ses som god 

forskarmoral menar Bente Gullveig Alver & Örjar Öyen (1998), i boken Etik och praktik i 

forskarens vardag angående informerat samtycke, att medverkande tillfrågas och informeras 

om sitt deltagande samt att de erhåller tillräckligt med information om undersökningen för att 

medge eller avböja medverkan. Detta har följts så långt som det ansetts möjligt.  

 

Förutom missivbreven (i bilagorna), har deltagarna fått reda på vad och hur vi gör. I 

sammanställningen har stora ansträngningar gjorts för att avidentifiera både kommuner, 

informanter och händelser. Tyvärr har vi gjort ett misstag och glömt att skriva någonting om 

anonymitet i missivbrevet till kommunenkäten. Men svaren har behandlats på sådant sätt att 

kommunerna inte ska gå att känna igen, däremot har andra kommuner namngetts i 

undersökningen av handlingsplaner. Då har vi resonerat att de har själva, på Internet, 

publicerat det som återges och de kommunerna tillhör inte de som har svarat på enkäterna. 

”Hur angeläget ett kunskapstillskott än är måste det vägas mot de konsekvenser som kan 

tänkas drabba undersökningsdeltagare och människor i deras omgivning.” (Kaijser & 

Öhlander, 1999 s.51). Förutom det etiska kravet att den intervjuades integritet ska skyddas är 

det en förutsättning att informanten inte ska gå att känna igen i den presenterade texten 

skriver Gullveig Alver & Öyen (1998). Med en av informanterna som var tveksam till att bli 

intervjuad med bandspelare fördes en diskussion, där det erbjöds att intervjua utan 

bandspelare, men slutligen blev vi överens om att det gick bra med ljudupptagning. 
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Litteraturgenomgång 
Alla människor kommer i kontakt med sorg någon gång i sitt liv. Därför bör man vara 

förberedd på våldsamma känslor som kan bryta ut för en person när någon i dess närhet dör, 

skriver Karsten Holm psykolog, som själv drabbades av personlig sorg när hans dotter dog. 

Han säger i boken Julie är död (1990) att en krisdrabbad går igenom olika faser i sin kris- och 

sorgbearbetning. För en individ som ska stötta en annan människa i kris är det bra att veta hur 

en person kan reagera i sådana lägen. Göran Gyllensvärd, legitimerad psykolog som under 

flera år arbetat åt Rädda Barnen beskriver sorg och sorgarbete på följande sätt, på sidan 37, i 

sin bok Stöd för barn i sorg (1997). 

 
Vi har sorg, vi sörjer och vi bearbetar själva händelsen, dvs alla de starka upplevelserna i 
samband med dödsfallet. Samtidigt gör vi ett sorgearbete. Med detta avses vanligen att vi 
bearbetar den förändrade relationen till den som dött.  

 

Sorgarbetets olika faser 
1. Chockfasen: 

Nils Andersson, som för Rädda Barnen skrivit boken Att möta små barns sorg. En bok för 

förskolan. (1995), menar att vid chockbesked går det inte att ta in hur mycket information 

som helst. Holm (1990) säger att varje person reagerar olika i början, men alla visar hur svårt 

det kan vara att fatta att olyckan har varit framme. I fasens början förnekas det som hänt, det 

upplevs som en mardröm vilken man snart vaknar ur. En person kan bli allt från apatisk och 

förstelnad till att ha starka, ursinniga reaktioner. Andersson (1995) fortsätter med att barns 

reaktioner på traumatiska händelser inte alltid syns utanpå. De kan efter ett smärtsamt besked 

återgå till leken de höll på med, för där är det som vanligt och det kaotiska kan läggas åt sidan 

tills man orkar möta verkligheten igen. 

 

2. Reaktionsfasen: 

Efter den första chockfasen kommer reaktioner på det inträffade skriver Andersson (1995). 

Reaktionsfasen är den mest plågsamma delen i de olika faserna. Hjärnan är i ett psykiskt kaos 

och de fysiska reaktionerna fortsätter, säger Holm (1990). Även Andersson (1995) anser att 

barn kan få fysiska reaktioner i sin sorghantering, såsom blekhet, frossa, feber och ont i 

kroppen. I den här fasen anser Holm (1990) att verkligheten börjar tränga sig in. Förståelsen 

är väldigt komplicerad att hantera, det kan framkalla en svår ångest. Personen ifråga har 

problem att inse verkligheten och försöker distansera sig från sina känslor. Hopplösheten 
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växer och tankar på allt som inte hanns med och känslor av ilska mot den avlidne kan komma, 

även avund mot andra som har sina älskade kvar kan uppstå. Att gå igenom denna process är 

nödvändigt för att komma vidare. Är personen behärskad och stänger saknaden inombords 

blir den inte bearbetad och det kan ge stora, permanenta, själsliga sår. Denna kritiska fas, 

fortsätter Holm (1990), är viktig att komma igenom för att sedan kunna acceptera och anpassa 

sig för det fortsatta livet. Då går det att ta sig igenom sin krisbearbetning för att senare komma 

in i en ny fas. Den akuta krisen under dessa två första faser varar i regel 7 – 8 veckor. 

 

3. Reparationsfasen: 

När de drabbade har accepterat den situation som uppstått börjar ett sorgarbete som tar 

mycket längre tid än själva krisen. Nu börjar anpassningen till nutiden. Hur denna fas går är 

till stor del beroende på hur det gått i de första två faserna menar Holm (1990). Han fortsätter, 

har det gått bra börjar intresset för nuet att väckas igen. Sorgen finns fortfarande kvar 

inombords men det har blivit en mer fridsam sorg. Stunderna med de stora sorganfallen 

kommer med allt längre mellanrum. Fram till nu har personen oftast haft idealiserad bild av 

den bortgångna. Idealiseringen av denna person som avlidit minskar och får mer realistiska 

tankar om det som de hade tillsammans. Både det positiva och negativa kommer fram, vilket 

är en viktig del i krisarbetet. Det tar ungefär 6-12 månader att återanpassa sig till nuet. 

  

4. Nyorienteringsfasen: 

De första tre faserna har sorgarbetet bearbetat det förflutna och tillvänjningen till nutiden. I 

det sista steget börjar tankarna om framtiden. Här känner många att deras liv förändrar sig. 

Det som gjorts tidigare kan kännas mindre viktigt, en ny och djupare syn på tillvaron har 

erhållits, enligt Holm (1990), som också menar att genom krisen går det att utvecklas till en 

mognare person. Prövningen kan ge en möjlighet att utveckla sig som person, om en själv 

tillåter sig och av omgivningen tillåts att jobba sig genom den smärta som en nära anhörigs 

död skapar. Ärren försvinner aldrig men genom ett bra sorgarbete går det att lära sig att leva 

med dem. 

 

Dessa fyra faser skall, tycker Holm (1990), inte ses som en trappa. De olika faserna går in i 

varandra. Det går inte hela tiden framåt utan även bakåt ibland. Att de förändras beror mycket 

på hur situationerna ändras. Omgivningen kan ibland tycka att den sörjande är i fas fyra men 

på en liten sekund kan allt förändras till det sämre. Får inte den sörjande gå igenom dessa 

faser ordentligt riskerar personen att bära med sig sorgen som ett permanent tillstånd, vilket 
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bland annat kan leda till psykoser, neuroser eller depressioner. Medan Gyllensvärd (1997) 

menar att den här fördelningen på olika stadier är förlegad. Nu för tiden framställs 

bearbetning mer som en följd uppgifter som den drabbade måste ta sig igenom för att kunna 

komma tillbaka till livet med ett positivt synsätt och framtidshopp. 

 

Att hjälpa barn i sorg 
Gyllensvärd (1997) skriver på sidan 11 att ”… utgångspunkten alltid måste vara att visa 

respekt för barnen, visa respekt för deras tankar, känslor och funderingar, respekt för deras 

behov och deras integritet.”. Holm (1990) uttrycker en liknande uppfattning med att betona att 

barn är känsliga personer som inte bör undanhållas sorgliga saker. De behöver, precis som 

vuxna, bearbeta sina känslor. Som vuxen går det att gråta tillsammans med dem och själv tala 

om hur det känns. Ett yngre barn kan få skuldkänslor för att de innan dödstillfället tänkt 

”dumma” saker om den avlidne. ”Kan pappa ha dött för att jag var så arg och bråkig strax 

innan det hände?” (Andersson, 1995 s.14). De kan tro att personen dog på grund av sådana 

tankar fortsätter Holm (1990). Om barnet inte får fakta klart för sig, utan själv får föreställa 

sig det inträffade, kan det bli mer komplicerat för ett barn att hantera ett dödsfall tycker 

Andersson (1995). Därför är det viktigt att barn får veta vad som hänt, för fantasin kan vara 

värre anser Holm (1990) och Gyllensvärd (1997) vilken fortsätter, yngre barn kan ha svårt att 

uttrycka sin sorg. Att minnas hur livet var innan dödsfallet kan vara problematiskt. För att 

kunna bearbeta sin sorg är det bra om de har fysiska saker som kan påminna om den avlidne, 

exempelvis kort, teckningar, brev eller annat.  

 

Barnens intresse om vad livet går ut på ökar i 7-12 årsåldern, skriver Kati Falk & Ami 

Lönnroth (1999) i boken nära döden nära livet – En bok om mod och livsvilja, de börjar mer 

jämföra sig med andra barn; vem är längst, bäst etc. Tankar om vad som är rätt och fel, ont 

och gott dyker alltmer upp. Inställningen till döden ”är att kroppen dör – ungefär som när en 

maskin slutar fungera.” (Falk & Lönnroth, 1999, s.64). De förstår alltmer sammanhang när 

det gäller död och andra ledsamheter. Under denna tid väcks även rädslan för sin egen död, 

bland annat genom att de lär sig läsa eller via media kan se att människor dör i olika 

händelser. Barnen känner då; att kan de dö, kan även jag dö. Ulla Lindgren & Birgitta Wallin 

(2000) säger i boken Förbered barnen för livet. Tematiskt arbete med död och sorg i skolan 

att, för de yngre barnen, sjuåringarna, börjar funderingar om framtiden att komma. De får en 

förståelse för att döden är slutgiltig, samtidigt värjer de sig mot att det skulle gälla dem själva. 
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Döden kan förknippas med en ond person, monster eller rymdfigur, något övernaturligt som 

kommer och för bort dem. Vilket Andersson (1995) instämmer i. ”Det kan också leda till en 

övertro på sina egna önskningar, vilket kan ge ångest och skuldkänslor om ett dödsfall 

inträffar.” (Lindgren & Wallin 2000, s.22). 

 

Gyllensvärd (1997) anser att barn i nioårsåldern börjar förstå begrepp som för evigt och för 

alltid. De får en förståelse att alla ska dö någon gång, att den döde inte kommer tillbaka och 

att döden kan slå till plötsligt och oväntat. De ser och förstår vad som hänt men har inte de 

mentala verktygen att kunna klara av den upplevelsen som uppstår när någon nära dör. Det 

kan göra att de förnekar det som hänt eller reagerar med omvänd känsla och hållning än vad 

de egentligen känner. Då kan de istället bli aktiva, sprudlande och spexande för att hålla 

sorgen på avstånd. Barn i 11-12 årsåldern, menar Lindgren & Wallin (2000), har ofta 

utvecklat sitt logiska tänkande vilket betyder att de kan se samband och dra slutsatser. De 

börjar inse konsekvenserna av döden. Döden kan ibland ses som ett straff för något de gjort. 

Orättvisor ses i att vissa dör men inte andra. Vid dödsfall söker de fakta om det inträffade och 

kan vara kritiska om vuxna undanhåller information. Framtiden kan verka osäker och 

vetskapen om vad som kan hända gör att de börjar få en förståelse för livets realiteter skriver 

Falk & Lönnroth (1999) och avslutningsvis, de inser att föräldrarna inte kan hjälpa till med 

allt. 

 

Stödjande insatser för sörjande barn 
För den person som stödjer den sörjande är det viktigt att inte försöka förneka sorgen, tycker 

Holm (1990), utan hjälpa till att bära den, att ha förståelse för den sörjande och dess 

handlande. Andersson (1995) anser att hjälparen ska avgränsa sina insatser för det går inte 

kompensera eller ta bort förlusten. Den som stödjer, fortsätter Holm (1990), får hjälpa till med 

de känslobetonade och praktiska frågorna som den sörjande inte klarar av. Den hjälp som 

behövs bör sättas in direkt. Hjälpen kan behövas upp till 7 – 8 veckor. 

 
Krishjälparens uppgifter är: 

- att finnas till hands 
- att bidra till att få fram känslorna och bearbeta dem 
- att ge praktisk hjälp 
- att kanalisera känslorna och 
- att organisera andra, mera praktiska frågor 

(Holm, 1990 s.102 jfr. Andersson, 1995) 
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För att kunna stödja ett barn i sorg, anser Andersson (1995), är det viktigt att inte inta ett 

vuxenperspektiv, utan istället sätta sig in i barnets verklighetsuppfattning. Den stödjande 

personen måste kunna tolerera stora känsloyttringar från den sörjande samt även tåla den 

känsla av hjälplöshet som kan upplevas, fortsätter Holm (1990).  

 

Gyllensvärd (1997) menar att när ett barn har förlorat en nära släkting går det aldrig att 

komma undan egna gamla erfarenheter när det gäller sorgarbete. Det kan öka förståelsen för 

den drabbade men barnet ska inte behöva axla bearbetningen av den vuxnes tidigare sorg. Att 

prata om egen sorg som stödjare kan kännas oprofessionellt, men många terapeuter anser att 

det är bra för barnen att förstå att de inte är ensamma om att ha förlorat någon. Omgivningen 

kan vilja att krisförloppet för den sörjande ska gå fortare, skriver Holm (1990) och fortsätter, 

det går inte att hasta sig igenom ett krisförlopp. Det måste få ta den tid den tar, för att 

bearbetningen av alla känslor som kommer fram ska kunna sjunka in ordentligt. Som 

stödjande person är det viktigaste att visa medmänsklighet. Andersson (1995) menar att 

hjälparen kan känna som den drabbade, men i mindre omfattning. Den riskerar att bli 

överaktiv, få en stor inlevelse och försöka göra allt för att lindra den drabbades sorg. Det 

gäller att som vuxen vara så redig som möjligt. Råkar den stödjande personen själv i panik 

och reagerar primitivt kan barnen bli skrämda. 

 

Att hantera sorg i skolan 
Dyregrov (1999) skriver i boken att när något har hänt är det bra att informera barnen på ett 

lugnt och sakligt sätt om dödsfallet. Efter det första informationssamtalet kan det vara 

nödvändigt, beroende på händelsen att ha ett så kallat ”strukturerat klassrumsmöte” (Dyregrov 

& Raundalen, 1995 s.76). En form av debriefing som sker dagen efter beskedet om det 

tragiska. Syftet är att klargöra vad som hänt, dela tankar och känslor med varandra samt 

förklara att dessa är normala. Dessutom att stötta varandra. Doktorn i psykologi, vid Lodi 

Unified skoldistrikt i Kalifornien, Stephen E. Brock beskriver i en artikel (Professional School 

Counseling, 1998) hur ett sådant samtal kan läggas upp i en klass. Han kallar det ”Classroom 

Crisis Intervention” (CCI). Genomförandet sker i grupper som är relativt homogent 

sammansatta, i skolan bör dock de vanliga klasserna behållas, vilket också ger en lämplig 

storlek på gruppen. CCI bör hållas i det ordinarie klassrummet dagen efter det inträffade. Om 

läraren dagen efter en kris börjar med skolarbetet som vanligt, utan att ta upp händelsen, 

framstår det inträffade som oviktigt. Läraren ska vara aktiv, men kan gärna ta hjälp av någon 
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utomstående expert, viktigast är att någon som barnen känner väl är med. Kort beskrivet är 

tillvägagångssättet enligt följande: 

 

 Steg 1. 

Introduktion. 

Här introduceras CCI av den som ska leda debriefingen. Ledaren ska 

försöka övertyga eleverna att genom samtal om det inträffade och tidens 

gång, kommer de flesta att kunna hantera traumat. Ledaren slår fast att 

vanliga klassrumsregler gäller. Men rummet får inte lämnas utan 

tillstånd. Aktivt deltagande är dock frivilligt. Denna del tar cirka 15 

minuter. 

Steg 2. Framlägg 

fakta och motverka 

rykten. 

Här lägger ledaren fram fakta om det inträffade samt försöker att stoppa 

eventuella rykten genom att motbevisa dem. Cirka 30 minuter. 

Steg 3. Berätta för 

varandra. 

När frågor om fakta och rykten upphör är det dags att gå vidare. ”The 

sharing of trauma experiences is an important next step.” Genom att 

berätta om sina gemensamma erfarenheter kommer eleverna varandra 

närmare och känner att de inte är ensamma med sina tankar. Cirka 45 

minuter. 

Steg 4. Berätta 

känslor och 

reaktioner för 

varandra. 

Ledaren börjar med att berätta vanliga reaktioner som kan uppstå, 

mardrömmar, sömnsvårigheter, etcetera. Att under aktivt ledarskap dela 

med sig av sina upplevelser kommer att hjälpa eleverna bli av med eller 

minska sådana reaktioner. Cirka 30 min. 

Steg 5. Ta 

kontrollen. 

Nu ska eleverna deltaga i aktiviteter som gör att de känner att det går att 

återfå en viss kontroll över tillvaron. Det finns saker de kan göra för att 

förbättra sin situation. Eleverna kan göra ”bikupor” där de själva 

kommer med förslag om hur de ska kunna gå vidare i sin hantering av 

sorgen. Ledaren och andra som har kunskap berättar om hur andra har 

gjort i sin sorghantering. Cirka 60 minuter.   

Steg 6. Avslutning. Eleverna får delta i aktiviteter som förhoppningsvis ger en känsla av att 

den värsta chockfasen är över. De kan göra minnessaker, skriva och rita 

till de anhöriga, förberedelser för att delta i begravningen. Ledaren 

avslutar med att besvara eventuella kvarstående frågor och påminner 

eleverna om att deras reaktioner är normala i en onormal situation. 

Cirka 30 minuter.  
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Efter CCI ska minst en men gärna alla vuxna stanna kvar hos eleverna. I övrigt sammanfattar 

Brock efterarbetet till CCI i några råd om vad elevernas hjälpare ska tänka på framöver och 

hur de ska uppträda: Lyssna på och var mycket med eleverna, erbjud dig att prata om det 

inträffade, övertyga eleverna om att de är säkra, erbjud hjälp med vardagliga göromål, 

respektera elevernas privatliv och ta inte ilska eller andra känsloyttringar personligt. 

Avslutningsvis påpekar Brock att CCI ännu inte har använts på barn under 7 år. 

 

Dyregrov (1999) säger att barn gör sig egna föreställningar om händelsen, därför är det 

angeläget att lyssna på deras samtal och frågor för att eventuella missförstånd inte ska bli 

bestående. Tillsammans med Raundalen (1995) skriver Dyregrov att omgivningens sätt att 

reagera och agera är viktiga för hur barnet agerar. Vuxna kan på ett annat sätt än barnet 

sortera ut fakta och dra slutsatser. Barnet är beroende av den information och det agerande 

som vuxna förmedlar. För läraren, påpekar Gyllensvärd (1997), är det viktigt att ge den 

sörjande en känsla av trygghet som gör att den känner sig säker i den grupp den tillhör vid 

samtal om det som skett. Detta är speciellt viktigt vid de första samtalen. Barnens frågor kan 

vara raka och brutala, säger Dyregrov (1999), trots det är det viktigt att vara ärlig i sina svar, 

för att hjälpa dem i sin bearbetning av händelsen. Barn bearbetar och förstår det inträffade 

med hjälp av de svar de får på sina ställda frågor. Om barnet inte vill prata om det som hänt 

behöver det inte vara något problem ifall de i övrigt fungerar som vanligt.  

 

På grund av sitt sorgarbete kan drabbade elever komma efter i skolans arbete, som lärare är 

det viktigt att vara uppmärksam på detta och vid behov erbjuda stödinsatser säger Dyregrov & 

Raundalen (1995). Andersson (1995) påpekar att sorghanteringen till och med kan ta så 

mycket kraft från barnet att det stannar eller retirerar i sin övriga utveckling. Både Dyregrov 

& Raundalen (1995) och Gyllensvärd (1997) visar på att svårigheterna i skolan kan bero på 

bristande koncentration som är en följd av minnesupplevelserna, en känsla av meningslöshet 

och brist på energi är vanligt. Även tankeflykt och dagdrömmeri är sådant som också kan 

inträffa. Gyllensvärd (1997) fortsätter, ett barns självsäkerhet kan påverkas vid traumatiska 

upplevelser. Barnets självförtroende minskar när det inte går bra i skolan. Därför är det bra att 

samtala med det drabbade barnet och förklarar att det kan vara en normal reaktion när någon 

anhörig dör. Dessa problem försvinner inte lika fort som omgivningen tror, det kan ta flera år. 

 

Det är viktigt att den drabbade inte känner sig ensam i sitt sorgarbete påpekar Andersson 

(1995) och att försöka skapa trygghet för barnet genom närhet och fysisk kontakt säger 
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Dyregrov (1999). Var beredd att prata om det inträffade när barnet vill prata fortsätter 

Andersson (1995). Om ett barn under längre tid visar ett förändrat beteende såsom 

aggressivitet, okoncentration eller ängslan, kan det vara ett tecken på att belastningen blivit 

för stor och att barnet själv inte kan ta sig ur tillståndet. Det kan tyda på att eleven utvecklat 

ett posttraumatiskt stressyndrom (PTS) berättar Dyregrov & Raundalen (1995). I en sådan 

situation är det bra om det finns en beredskap för vad som ska göras, veta vem som bör 

kontaktas eller vart eleven kan hänvisas, säger Gyllensvärd (1997). Det är av vikt att en 

drabbad elev kommer tillbaka till skolan snarast möjligt, för att: ”Skolan står för kontinuitet 

och trygghet i barnens vardag.” (Dyregrov & Raundalen, 1995 s.74). I omvälvande situationer 

har alla behov av rutiner och kontinuitet anser Andersson (1995).  

 

Enligt Dyregrov & Raundalen (1995) bör skolan vara förberedd på att uppmärksamma en 

händelse i någon värdig form, kanske som en minnesstund. Ritualer och ceremonier kan 

upplevas som värdiga och bringa reda i ett kaotiskt inre. En ritual kan ge möjlighet att visa 

känslor utan många ord. Dyregrov (1999) pekar själv på att begravningen är kanske en sådan 

ceremoni som kan vara lämplig för klassen att delta i, det beror naturligtvis på situationen och 

vad de anhöriga säger. Alternativt kan en minnestund anordnas i klassrummet, där läraren 

säger några ord och tillsammans med eleverna sjunger någon sång framför ett foto av den 

avlidne. Eller också, som Andersson (1995) rekommenderar, låta någon personal vara med på 

begravningen och sedan berätta om den i klassen, om familjen ger sin tillåtelse. Dyregrov 

(1999) föreslår att under resterande tid av läsåret kan det vara lämpligt att tända ljus och ha 

minnesstunder för den avlidne vid passande tidpunkter. 

 

Barn märker och läser av de vuxnas sinnestillstånd, för att skydda de vuxna kan det resultera i 

att de undviker att tala om händelsen för att inte skapa ytterligare nedstämdhet eller också 

försöker de trösta säger Dyregrov (1999). ”Man behöver inte säga några märkvärdiga saker 

utan bara visa att man finns till hands och inte viker undan.” (Andersson, 1995 s.45). För en 

del elever, enligt Dyregrov & Raundalen (1995), är det i sin ordning att läraren pratar i 

klassen om det inträffade, några vill till och med själva informera sina kamrater, andra elever 

och deras anhöriga vill inte alls att det pratas om händelsen. Det bästa är om en nära anhörig 

underrättar klassen om ett dödsfall, då kommer informationen direkt från den som har att 

avgöra hur mycket information som ska lämnas ut. Ibland kan det dock bli läraren som får 

göra detta. Läraren bör tidigt ta kontakt med den drabbade familjen, för att visa att de bryr sig 

om och vill hjälpa till. Andersson (1995) skriver att det gäller att sätta gränser för sitt 
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engagemang för att inte känna sig otillräcklig. samtidigt är det viktigt att komma ihåg att man 

är otillräcklig, förlusten kan inte kompenseras.  

 

Litteratur, dikter och berättelser kan liksom teckningar, musik och drama användas i 

sorghanteringen, speciellt i de lägre årskurserna menar både Andersson (1995) och Dyregrov 

& Raundalen (1995). En sak som kan vara bra är att skriva ned sina tankar och känslor. 

Texten gör att den sörjande kan avreagera sig och få en kontroll på sitt känslomässiga kaos 

som alltid uppstår. Det kan vara allt från själva händelsen till känslorna om den avlidna säger 

Holm (1990). En annan bra övning, enligt både Dyregrov (1999) och  Gyllensvärd (1997), 

speciellt för de yngre barnen, kan vara att göra en minnesbok över den som avlidit, där barnen 

samlar material, t ex fotografier, teckningar, egna eller andras dikter, personhistoria om den 

som avlidit. Det gör att de sörjande får en minnessak över den som avlidit som kan vara en 

hjälp i sorgarbetet.  ”Läs för barnen om förluster och underlätta för dem om de leker lekar 

som handlar om död.” (Andersson, 1995 s.37). Eleverna kan rita bilder som utgör exempel på 

särskilda känslor, skriva tankar ihop med andra, se filmer eller läsa böcker. Tankar som 

barnen kan få genom dessa hjälpmedel hjälper dem att bearbeta sin sorg menar Dyregrov 

(1999) och Gyllensvärd (1997). Musik kan lösa upp eventuella klumpar i magen som barnet 

känner och kan vara en hjälp att uttrycka känslor framhåller Dyregrov (1999) vidare. ”Låt 

barnen göra roliga saker också. Det är mot barns natur att grubbla på svåra saker på heltid.” 

(Andersson, 1995 s.37). 

 

Slutligen, påpekar Andersson (1995), ska pedagogen inte glömma bort sig själv i allt som 

händer. Det är viktigt att regelbundet samla krisgruppen och följa upp sina insatser. 

Krisgruppen är ett forum där pedagogen kontrollerar att den gör rätt saker och kan också vara 

platsen att ventilera hur pedagogen själv mår och kan signalera till ifall den behöver stöttning 

med sorghanteringen i klassrummet. 
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Resultat och analys 
 

Handlingsplaner 
En handlingsplan för sorgarbete kan se ut på olika sätt. Även namnen kan skilja sig åt. Några 

stycken har gåtts igenom, de finns angivna i litteraturförteckningen samt handlingsplanerna 

från informanternas skolor. Nedan beskrivs ungefär hur de kan se ut, i den kronologiska 

ordning som för oss verkar vanligast, men även den kan naturligtvis variera.  

 

Beskrivning av krisgruppens uppgifter på enheten.  − 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

Telefonlista med viktiga telefonnummer att använda vid olyckor och liknande. Även 

telefonnummer till krisgruppens medlemmar. 

Någon form av mottagningsblankett som ska användas när de får den första 

informationen om att något hänt. 

Anvisning om hur och av vem som eventuella massmediekontakter ska skötas. 

En kortare uppräkning av åtgärder som krisgruppen ska vidta vid olika händelser. 

Händelserna är uppdelade i olika avsnitt med råd för den ansvarige personalen i olika 

situationer, exempelvis elevs eller nära anhörigs död. 

Något eget eller centralt skapat dokument som ger ytterligare råd eller anvisningar 

för hur personalen ska agera vid kriser.  

Mer ingående hur den första informationen och samtalet ska genomföras med 

klassen. 

Dokument som förklarar krisens olika faser: chock, reaktion, reparation och 

nyorientering samt olika beteenden som drabbade kan uppvisa. 

Råd om hur de drabbade barnen bör bemötas. 

Handlingsplanen finns ofta i en ”krispärm” eller ”krislåda” där det finns material från 

andra instanser såsom sjukvården, kyrkan, kommunen. Kan även innehålla förslag på 

dikter och sånger att använda i sorghanteringen. Samt ljus, ljusstakar och tips på 

lämplig litteratur. 

 

Enkäten 
En majoritet, 18 av 24 kommuner, har en handlingsplan för sorgarbete i skolan. Av de 

resterande sex som svarat nej verkar det som en del av dessa kommuners skolor har egna 
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handlingsplaner utan kommunledningens försorg och insyn. En del kommuner har andra 

benämningar och gruppsammansättningar för krisarbete. En kommun svarar att de arbetar 

situationsanpassat. Till exempel har någon kommun svarat nej för att de har en annan 

benämning än sorghantering: ”Däremot finns handlingsplan för krishantering och 

krisledningsarbete.” Detta föranleder oss att tycka att det i enkäten borde ha uttryckts 

tydligare att sorghantering är vårt uttryck och att kommunerna kanske använder andra 

benämningar, till exempel krisarbete eller krishantering. Endast en kommun svarade att de har 

sin handlingsplan publicerad på nätet, huruvida de menar Internet eller Intranet6 framgår inte. 

En annan uppger att de har handlingsplanen på Intranet och en tredje har för avsikt att 

publicera den.  

 

De flesta, 13 kommuner, har delgett sina skolor handlingsplanen, men ingen i form av 

omedelbara direktiv, utan mest som tips och anvisningar. Därefter har skolorna själva fått 

upprätta sina handlingsplaner. Några av kommunernas skolor har gemensamt utarbetat en 

handlingsplan. En kommun svarade: 

 

Alla våra förskolor/skolor har jobbat med detta. Vi har tipsat varandra och bytt erfarenheter mm 
för att förbättra våra rutiner och handlingsplaner. Vid gemensamma träffar har vi delgivit 
varandra de lärdomar vi dragit efter olika händelser för att bättre förbereda oss att hantera om 
dessa händelser inträffar. 

 

Några kommuner har svarat nej eller inte svarat alls på frågan om hur skolorna får del av 

kommunens handlingsplan. Tolkningen av detta är att skolorna själva fått ta ansvaret för att 

upprätta handlingsplanerna, ibland oberoende av om kommunen har någon eller hur 

kommunens handlingsplan ser ut. Det kan även vara att kommunens skolor redan har egna 

handlingsplaner och med hjälp av dessa skall det arbetas fram en handlingsplan av 

skolförvaltningen som ska vara gemensam för hela kommunen. 

 

”Vi har haft handlingsplaner i 10-15 år. Dessförinnan hanterades detta mest på ”känn” och 

med mycket olika struktur. På många håll var hanteringen troligtvis mycket bristfällig.”.  
Detta var ett svar som erhölls på frågan om hur kommunens skolor gjorde innan kommunens 

handlingsplan kom till. Ett annat svar var: ”Varje skola hanterade sina ‘sorgebarn’ själva med 

hjälp av krisgrupp och stödteam på skolorna.”. Många av svaren som inkom var snarlika, att 

                                            
6 Internt ”Internet”, inom till exempel ett företag. Endast tillgängligt för de anställda eller andra utvalda. 
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allting var individuellt, skola för skola. Hur hanterandet var berodde på hur strukturerad 

rektorn och engagerade pedagoger var som ville ha en bra grund att stå på när något olyckligt 

inträffade. I de kommuner som inte har handlingsplaner på övergripande nivå, har ändå 

skolorna oftast egna handlingsplaner och kommunen eller skolorna någon form av krisgrupp 

som hanterar dessa ärenden. Därför förmodas att majoriteten av skolorna har en handlingsplan 

eller åtminstone en krisberedskap för sorgliga händelser i skolan, oavsett om kommunen har 

det eller inte. 

 

De flesta kommunerna verkar ha gjort sina handlingsplaner innan Göteborgsbranden 1999. 

Vilken av oss antogs vara den stora händelsen som drog igång upprättandet av 

handlingsplaner, men det är fler som hänvisar till bussolyckan i Norge 1989, där flera 

skolbarn från Kista förolyckades. Flera kommuner och skolor anger ”egna” händelser som en 

anledning till upprättandet av handlingsplan: ”Flera självmord på gymnasiet.”, ”… arbetet 

‘fick fart’ när en f d elev mördades.” och ”Dödsfall med omtyckt lärare.”.  Någon kommun 

anger administrativa orsaker: ”… behovet av att samla resurserna och ha en gemensam 

miniminivå kring organisation och beredskap vid kriser.”. Alltså har de flesta av dem som 

svarat haft handlingsplan sedan 1998 eller tidigare. Hur ofta de revideras varierar, men det 

övervägande antalet verkar uppdatera åtminstone namn- och telefonlistor årligen eller 

terminsvis. Någon svarar; ”Efter varje ny händelse. Tyvärr alldeles för ofta. Två gånger denna 

termin.”. På frågan om vilken uppföljning och kontroll kommunen har på att skolorna 

bedriver ett lämpligt sorghanteringsarbete, svarar 11 att de via rektor/skolledare, kommun- 

ledning/förvaltning eller på annat sätt har kontroll. Det kan vara i samband med att planen har 

använts eller som en del i den årliga utvärderingen. En kommun har ”Oregelbundna 

stickprovskontroller genom att enheter skickar in gällande plan till BoU-förvaltningen.”.7 

Men sex respondenter svarar att de inte har någon kontroll och sju svarar inte alls på frågan 

och då kanske det hänvisas till att: ”Rektorerna är ansvariga för sin skola.”. 

 

Intervjuerna 
Av de sju i studien deltagande pedagogerna arbetar sex i klass 1-3 och en i klass 4-6. Dessa 

sju personer arbetar på fem olika skolor. Alla skolor hade en sorghanteringsplan. En av dem 

uppgav att de hade fått sin handlingsplan från kommunen eller via skolsköterskan, viss 

                                            
7 BoU = Barn och Ungdom 
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osäkerhet råder. En annan skola hade direkt tagit en bok8 som hanterar detta ämne medan de 

resterande skolorna hade diskuterat sig fram på den egna enheten och gjort en egen 

handlingsplan. Hur länge enheterna hade haft handlingsplan varierade. Men de flesta hade 

haft det innan 1999. Revidering av handlingsplanen sker årligen av de flesta. En svarade att 

det kunde den inte veta eftersom de använder sig av en bok. Att enheterna har skaffat en 

handlingsplan kunde bero på att kommunen hade tyckt att enheten skulle ha en sådan eller att 

någon uppmärksammad händelse hade skett. Men det kunde även, tillsynes, vara utan 

anledning.   

 

Handlingsplanens betydelse. 

Allmänt upplevs den som ett stöd varifrån pedagogen kan få idéer om vad de kan göra. 

Tidigare har de kanske bara haft sitt omdöme och sina kollegor att lita till, men nu känner de 

en ökad trygghet i att också ha en handlingsplan till sitt förfogande. Där kan pedagogen också 

få bekräftelse på att dennes tankar och känslor verkar riktiga. Men det finns också tillfällen då 

handlingsplanen inte upplevs räcka till. Om klassen exempelvis ska på skolresa dagen efter en 

sorglig händelse; hur ska man göra då? En lärare uttryckte sig ungefär att; rent generellt 

fungerar handlingsplanen bra, men specifikt kan en del saker få lösas på annat vis. En annan 

pedagog anser att handlandet måste kunna anpassas efter situationen och pedagogen bör våga 

lita på sin egen känsla.  

 

Några upplever att handlingsplanen inte är så omfattande, det står mest vad som ska göras när 

läraren informerar i barngruppen och att de kan tända ljus, men inte hur sorghanteringen ska 

fortskrida. Medan andra upplever den som tillfyllest och att de efter den första informationen 

ändå arbetar situationsanpassat och efter de anhörigas önskemål. Det flera ser som positivt 

med handlingsplanerna är att där finns uppdaterad information om kontaktvägar, bland annat 

till lokala och centrala krisgrupper, att den klart anger vem som ska göra vad och vem som 

ansvarar för åtgärderna. Avslutningsvis säger en pedagog att om något sorgligt hände igen 

skulle den följa handlingsplanen och sitt eget sunda förnuft. 

 

Skol- och klassrumssituationen för de drabbade eleverna. 

Vad de flesta var överens om var att skolan, enligt de anhörigas önskemål, skulle försöka vara 

som vanligt när den drabbade kom tillbaka. En pedagog sa att ”… det är bra om skolan är en 

                                            
8 Nordblom & Rahm. (2002). När det krisar i skolan – en handledning vid kris och katastrof   
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liten oas i allt det kaotiska.”. En annan uttryckte att, barn behöver inte bli påminda om det 

tragiska, läraren ska inte haussa upp det, utan istället vara öppen för samtal om de känner 

behov av det. Däremot kan fortsatt beredskap behövas för att negativa reaktioner kan uppstå 

senare. 

 

När den drabbade eleven kom tillbaka till skolan var det flera som berättade att de lät eleven 

ha ett eget rum att gå till om den själv ville, där den fick rita eller göra vad den kände för. Om 

personen ville kunde den ta med en vän eller vuxen som stöd. En lärare säger att det hela 

tiden fanns en vuxen till förfogande om eleven kände för att prata, då kunde de gå på 

promenad eller någonting annat. Den här eleven tyckte att det var bra att gå tillsammans med 

en vuxen och prata, medan andra elever kanske inte ville prata alls. Någon elev hade ett behov 

av att få prata ut om det som hänt och hände med begravning och liknande. Den eleven 

pratade inför hela klassen om skeendet, det föll sig då naturligt att de andra eleverna kunde 

ställa frågor. Men det var nog ett undantag, i allmänhet pratades det nog inte om det inträffade 

när den drabbade var med i klassrummet. En lärare tror att den drabbade pratade av sig med 

sina vänner på rasten. En annan elev var inte alls villig att tala om det inträffade, därför fick 

det vara en hemlighet mellan pedagogen och den drabbade eleven i över en vecka tills eleven 

var på begravning, då kunde pedagogen informera klassen om vad som hänt. En annan lärare 

gjorde en överenskommelse med den drabbade eleven att denne skulle gå undan med en 

kompis medan läraren samlade övriga klassen och berättade vad som hänt, då fick de övriga 

eleverna ställa frågor till pedagogen.  

 

Skol- och klassrumssituationen för de övriga eleverna. 

Det vanliga är att samla eleverna och berättar vad som hänt. Oftast står det i handlingsplanen 

hur det ska gå till. Viktigt är att hålla sig till fakta och inte spekulera i vad som hänt. Efter 

informationen får eleverna samtala och ställa frågor. Dessa samtal kan bli ganska omfattande, 

för barnen har oftast inte upplevt dödsfall i första släktled. Men skulle någon elev i klassen ha 

varit med om samma sak kan detta komma fram igen och behöva bearbetas.  

 

Under sådana här händelser är det i sin ordning att både vuxna och barn får visa känslor men 

det gäller på något sätt att inte göra för mycket. Pedagogen ska se till att klassen inte fastnar i 

något tillstånd som kan vara svårt att ta sig ur. Barnen ska inte bli mer ledsna än vad de 

behöver bli, det är inte deras anhöriga som gått bort, säger en lärare. En annan lärare säger att 

barnen är unga, de lever i nuet, den trodde inte att barnen funderade mycket på det. När alla 

 26



”På nåt sätt växer man ju eller man lär sig ju nånting…” 
En studie om hur skolan och dess pedagoger i de lägre årskullarna hanterar sorgarbete 
 
frågor är ställda började klassen oftast med det vanliga skolarbetet. Inte för att det var viktigt 

med skolarbetet utan mer för att det bör finnas ”… ett ställe i den här kaotiska tillvaron som 

dom lever i just nu där allting är ungefär sig likt, och fröken är lika trälig och tjatar om samma 

saker o så där.” som en pedagog uttryckte det. Kommer det upp flera frågor senare ges tid att 

prata om det då.  

 

En viktig sak som barnen kan ha funderingar om är hur den drabbade eleven bör bemötas. Det 

samtalar oftast läraren med den drabbades anhöriga om, som då talar om hur de vill ha det. 

Vanligast är att de anhöriga vill att skolan ska vara som vanligt och att den drabbade eleven 

inte ska behöva älta det inträffade i klassrummet eller på raster. Ibland kommer en anhörig 

och berättar för klassen om vad som hänt och hur de vill att bemötandet för eleven ska vara, 

annars får pedagogen berätta för klassen hur de ska förhålla sig gentemot den drabbade. Att 

kamraterna ska stötta och visa förståelse för den drabbade eleven men inte prata om det om 

eleven inte själv tar upp det.  

 

Vidtagna åtgärder i skolan/klassrummet. 

Vanligast bland pedagogerna var att samla barnen och berätta vad som hänt och sedan hade 

ett samtal där barnen fick prata ganska fritt och ställa frågor. Några klasser tände ljus under 

samtalet. Ett fåtal gjorde inget mer än att de informerade och svarade på barnens frågor, sedan 

började de med lektioner. Oftast enligt de anhörigas önskemål som ville att det skulle vara 

som vanligt. I något fall gjordes inget ytterligare för att skolan var full av andra aktiviteter vid 

den tiden och den drabbade ville vara med på dessa. Några blev tipsade om att det finns bra 

böcker som handlar om barn och sorg, vilka kan användas som utgångspunkt för diskussioner. 

Men det var bara en pedagog som använde en bok att läsa ur i klassens sorgbearbetning.  

 

Den mest förekommande aktiviteten var att de ritade och skrev. Ibland för egen del och ibland 

till de drabbade familjerna. En lärare lät eleverna skriva ned lite om de hade några funderingar 

och hur de kände sig i slutet av dagen. En annan lärare sa att på dennes skola skriver eleverna 

dagbok om olika händelser, därför fick de göra det vid det här tillfället. Några hade små 

minnesplatser, det kunde vara ett ljus på speciell plats, ett fotografi av den avlidna läraren 

eller en teckning på väggen. Ett par av pedagogerna hade någon utomstående som kom till 

klassen och samtalade eller gjorde någon aktivitet med eleverna. Men i allmänhet tog 

pedagogerna själva hand om klassrumssituationen. En pedagog påpekade att man runt 

allhelgonahelgen kan prata med eleverna om döden. Både som en bearbetning av någon 
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händelse eller som en lektion inför framtiden. Pedagogerna verkar vara överens om att klassen 

ska återgå till det vanliga skolarbetet snarast möjligt, men ha en beredskap för att svara på 

frågor och ta upp diskussioner vid behov.  

 

Pedagogens stöd från omgivningen under processen. 

Flera av lärarna påpekar att det är viktigt att veta vad de anhöriga vill att skolan ska göra. 

Genom att ha en kommunikation med de anhöriga kan pedagogerna känna att de gör rätt. 

Kontakten med de anhöriga framhöll pedagogerna som det viktigaste. Pedagog och anhörig 

kunde stötta varandra och för den anhöriga fanns det någon speciell person på skolan att prata 

med. Flertalet sa att de hade stöd av kuratorn, någon som kontinuerlig handledning och ibland 

som inkallad resurs. Några fick stöd utifrån som till exempel en präst som var med i skolan 

under en tid. En del hade kontakt med kommunens barntraumaenhet, genom dem fick läraren 

veta att den drabbade familjen fick hjälp från dem. Därifrån kunde de även få boktips och 

några foldrar om ämnet eller stöd för sitt hanterande i klassrummet.  

 

I klassrummet var det flera pedagoger som kände att de inte behövde något extrastöd men 

hade behov funnits hade de fått det. Varje skola har en krisgrupp men dessa nämns bara i 

förbigående i intervjuerna. Det tolkas som att den är den formella stöttningen som i 

verkligheten mera finns i bakgrunden. Att krisgruppen är instansen som ser till att allt 

fungerar och ingriper endast om behov uppstår. De som stöttar mest inom skolan är rektor, 

kollegor och arbetslag, visserligen kanske de ingår i krisgruppen men det är inte i den rollen 

lärarna får stöttning från dem. Till dessa vänder sig läraren för att diskutera och få råd. Någon 

har kanske erfarenhet och kan ge upplysning om hur sorghanteringen bör gå vidare. Fanns det 

två vuxna i klassrummet föll det sig naturligt att de diskuterade och stöttade varandra. Det 

kunde vara att en lärarkollega också hade ett drabbat barn i sin klass, då var det också vanligt 

med samarbete. Men det finns signaler om att det kan bli slitningar bland personalen. En 

lärare berättar att det i ett arbetslag uppstod konflikter, vilket troligtvis berodde på det som 

inträffade. När detta hände fick de hjälp av företagshälsovården för att ta sig igenom 

konflikterna. 

 

Pedagogens upplevelse av processen med sorgarbete.  

Trots att klassen snabbt var igång med de vanliga rutinerna upplevde flera pedagoger att det 

som hänt tog mycket tid från skolarbetet men de insåg att det var helt i sin ordning att känna 

av stämningsläget och ge utrymme för samtal. ”Skolarbetet kändes ju inte riktigt lika viktigt 
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så där att jag, vem bryr sig om man kan multiplikationstabellen och så.”, som en lärare 

uttryckte det. Innan hade lärarna kanske känt att nu pratar vi om det här och gick sedan vidare 

med det vanliga skolarbetet. Vid sådana samtal kan det hända att elever känner behov av att 

tala om andra kriser som hänt dem själva och det går i regel bra, men det är inget som 

pedagogen bör ta initiativ till utan det ska komma från barnet. En lärare berättar att det gäller 

att inte bli ”ordfattig” när en drabbad elev öppnar sig och berättar känsliga saker, det vill till 

mycket sunt förnuft och det kan vara svårt att hitta rätt ord. Men pedagogen bör inte driva 

någon att prata om det som inträffat eller tidigare händelser, utan skolan bör vara det 

andningshål som drabbade behöver där det är så vanligt som möjligt.  

 

Egentligen, säger en pedagog, är ju inte situationen problematisk för mig, det är ju inte jag 

som är direkt drabbad. En annan konstaterar i efterhand att dennes toleransnivå minskade 

gentemot barnen, att det var lättare att bli irriterad och brusa upp och det visar att man blir 

påverkad av situationen men kanske inte inser det under själva skeendet. Och ibland, sa en 

lärare, kan konflikter uppkomma bland lärarna för att toleransen inte är lika stor som den var 

innan. Någon upplevde bara en större trötthet, än vanligt, när lovet kom. Har läraren varit med 

om sådana här händelser förut gör det att den kan hantera situationen bättre och känner sig 

starkare i sitt agerande. Ingen händelse är den andra lik vilket gör att det inte går att säga hur 

man kommer att agera om något liknande skulle hända igen, men läraren är lite bättre rustad 

och har en grund att stå på. Har läraren dessutom egna upplevelser med nära anhörigs 

bortgång kan den möta den drabbade familjen på ett bättre sätt. Pedagogen har nytta av både 

sin livserfarenhet och yrkeskunskap. En uttryckte att ”… jag vågade mer.”. Men med egna 

erfarenheter kan det uppstå bryderier om hur mycket som ska berättas för barnen. Hur mycket 

kan läraren blanda sitt yrkesliv och privatliv? Hur påverkar det barnen om läraren står och 

gråter istället för att vara den vanliga läraren? Pedagogen vill ju vara en hjälp för barnen i 

deras sorghantering. En lärare kände sig orolig att visa sig ledsen inför barnen.  

 

Man är alltid oförberedd när något händer men, som en lärare sa, det lärde dem att ta vara på 

varandra och inte ta allt för givet. En annan sa att det är viktigt att inte stå ensam, utan att ha 

en kollega att bearbeta sina känslor med. Avslutningsvis sa en blivande kollega om processen 

att: ”På nåt sätt växer man ju eller man lär sig ju nånting…”. 
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Sammanfattande diskussion 
Efter den genomförda studien känns det lugnare. Antagandet innan var att kunskapen ute på 

fältet och i forskningen inte skulle vara så stor som den visade sig vara. I början av studien 

var tanken att arbetet med handlingsplaner på skolorna tog fart efter diskoteksbranden i 

Göteborg. Det visade sig vara fel, många handlingsplaner kom till redan efter bussolyckan i 

Norge där skolbarn och vuxna från Kista förolyckades. Kommunerna har numera klara 

direktiv från myndigheterna att följa och bland de som svarat på enkäten är det bara ett fåtal 

som inte har en handlingsplan alternativt kan det vara på det viset att alla har det. Oklarheten 

kan bero på otydligt formulerade frågor i enkäten, vi skrev sorghantering och kommunen 

använder något annat begrepp. Förhoppningsvis är kommunerna som svarat även 

representativa för de kommuner som inte gjort det och de som inte har tillfrågats. Det är även 

positivt att många skolor har handlingsplan för sorgarbete, även om de inte använder uttrycket 

handlingsplan, utan har en annan benämning. Pedagogerna kanske inte använder 

handlingsplanen som en uppslagsbok och kan den inte utantill, ändå gör de ungefär som 

”experterna”, i litteraturgenomgången, säger ska göras. Vi fann en större samstämmighet 

mellan forskningen och de åtgärder pedagogerna vidtog än vad som antogs skulle vara fallet. 

Enligt vårt förmenande har skolorna en bra, genomarbetad organisation för hanterandet av 

sorg i skolan.  

 

Handlingsplanerna som studerats på Internet ger ofta ett seriöst och genomarbetat intryck och 

likaså de vilka erhållits från de intervjuade, även om de kan verka lite ostrukturerade. Många 

av informanterna, både från enkäten och intervjun, skrev att handlingsplanen ska uppdateras 

årligen. Dock är det tveksamt hur mycket som görs förutom att uppdatera telefonlistan? 

Någon kommun svarade att de uppdaterade den efter varje händelse och det är ett 

förhållningssätt som, enligt oss, alla borde anamma, alternativt att gå igenom handlingsplanen 

åtminstone varje läsår och försöker uppdatera den med eventuella nya forskningsrön och 

idéer. Nu blir det kanske ofta att någon hittar en sak som verkar bra och då stoppas det in i 

slutet av ”pärmen” (det är oftast en pärm) och där sitter då en bunt med papper innehållande 

sånger, dikter och annat material som ”kan vara bra att ha”. Men den väsentliga informationen 

finns ändå där. Det som främst slog oss av var hur lika handlingsplanerna är. Nästan samtliga 

tar upp sorgarbetets olika faser som beskrivs i litteraturgenomgången.  
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När någon nära avlider blir tillvaron naturligtvis alltid mer komplicerad. För yngre barn som 

ännu inte riktigt har insett att livet kan ta slut på bara en sekund, kan det bli än värre. Då har 

vuxna, både pedagoger och anhöriga, en viktig roll för att sorgarbetet ska fungera för barnet. 

När vuxna pratar med barnet ska de inte försöka trösta genom att säga att livet går vidare och 

liknande saker, utan mer lyssna på vad barnet har för tankar och hjälpa till att bearbeta dessa. 

När vi har gjort intervjuerna och läst litteraturen, om hur barnen ska stödjas i sorgarbetet, har 

åsikten visat sig vara att skolan ska vara som vanligt, ett andningshål för de drabbade, ofta 

enligt de anhörigas önskemål. Överhuvudtaget tryckte pedagogerna mycket på att skolan ska 

ha de anhörigas godkännande i det som görs och försöka skapa bra relation till dem, att 

anhöriga och pedagoger kan vara ett stöd för varandra. För oss verkar det vara ett rimligt 

ställningstagande att låta de anhöriga styra mycket av agerandet i skolan och vilken 

information läraren får gå ut med i en sådan här situation. Men pedagogen kanske ska ha 

några idéer och förslag om vad som alternativt kan göras.  

 

Samtidigt rekommenderas försiktighet med att störa barnen i deras sorgprocess, de har 

troligen hjälp från expertis att bearbeta det som hänt. Som pedagog finns troligen möjlighet 

att rådgöra med barntraumaenhet eller psykolog och även om det på grund av sekretessen inte 

kan ges råd i de specifika fallen, kan alltid generella råd erhållas. Även om läraren snart efter 

information och samtal håller vanliga lektioner bör denne visa förståelse för att den drabbade 

eleven kanske inte kan prestera som vanligt. Det gäller som pedagog att vara vaksam och sätta 

in stödåtgärder vid behov. 

 

I skolan bör pedagogen, genom samtal i klassen sköta informationen om det inträffade. Den 

som informerar ska berätta om det den vet, inte komma med några egna analyser eller 

spekulationer, detta för att motverka ryktesspridningar som kan uppstå. Det som inte 

framkommit hos de intervjuade pedagogerna är att de genomfört ”det strukturerade 

klassamtalet” eller CCI som beskrivits i arbetet. Troligen för att, de ansett, situationen inte 

varit sådan att behov funnits eller också har de inte haft vetskap om detta. En fortbildning i att 

handha sådana samtal anser vi vara nödvändigt att åtminstone en pedagog på varje skola 

erhåller, på större skolor flera. Eller är det som några av intervjupersonerna tog upp? Läraren 

bör inte agera allt för mycket i klassen med de elever som inte är direkt drabbade. De ska inte 

känna att de måste vara ledsna. Om allt förstoras kan gruppen reagera så att det inte fungerar 

att ha vanliga lektioner. Handlingsplanerna innehåller ibland endast råd om vad som kan 

göras vid informationstillfället och det första bearbetningssamtalet och inte mycket om vad 
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som kan göras ytterligare. Inställningen synes vara att; säger eleverna inte något behövs ingen 

ytterligare bearbetning, barn som inte är direkt drabbade tros inte ha något större behov av att 

bearbeta händelsen. För oss verkar den uppfattningen vara lite lättvindig och bör undersökas 

ytterligare innan pedagogen kan lämna bearbetningsfasen. Oavsett vilken ståndpunkt som är 

riktig anses att kunskapen att leda ”strukturerade klassamtal” behöver ökas i skolorna. Den 

dag kan komma då kunskapen verkligen behövs. 

 

En del som saknas i intervjuerna är mera om hur det blev på längre sikt. Det kan bero på att 

eleverna snart efter händelsen bytte årsklass och lärare eller att händelsen ligger för nära i tid. 

Eftersom tragiska saker kan inträffa när som helst borde mer förberedande arbete göras i 

skolan. Kanske genom att ha värderingsövningar där eleverna får försöka tänka på sorgliga 

händelser och hur de skulle reagera och agera i olika situationer. Till exempel: Vad skulle du 

göra om din hund dog? Hur skulle du känna då? Skulle du vilja prata om det? Hur tänker du 

när du ser en film och det händer något tragiskt? 

 

Under denna tid som gått har vi fått mycket ny kunskap om hur det kan vara att hantera en 

klass när något traumatiskt har hänt. Förhoppningen är att läsaren erhållit detsamma. Det har 

blivit långa, men givande dagar. Oftast gick arbetet bra, men ibland gick det tyngre. Men så 

här i slutfasen anses lönen vara mödan värd. Intressantast var att få ta del av pedagogernas 

tankar om hur det kunde kännas när sorgen drabbar klassrummet. Sammantaget har det gett 

oss en bra grund att stå på i den framtida yrkesrollen som pedagoger.  

 

Vidare forskning inom detta ämne skulle kunna göras genom att höra vad de pedagoger tycker 

som har elever i de äldre åldrarna. Även, som nämndes tidigare i uppsatsen, att undersöka 

vilken syn rektorerna har på hur sorghanteringen fungerar i praktiken. Det skulle också vara 

intressant att forska om hur elever som har varit drabbade kände sig i situationen när de kom 

till skolan. Om de blev bra bemöta av skolan, om skolan hade förståelse i deras sorg. Men 

detta kan vara komplicerat eftersom det kan vara riva upp gamla sår i onödan. Något annat 

som skulle kunna undersökas vidare om är hur väl samarbetet mellan hem och skola fungerar 

när något händer från hemmets sida. 
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http://edu.norrkoping.se/djaknepark/s_krispl.shtml 

Fässbergsgymnasiets handlingsplan, Mölndal  2004-05-26 kl. 14:30 

http://www.fberg.molndal.se/styrdokument/hplankrisb.doc 

Gotland, krisplan för resursavdelningen 2004-05-26 kl. 15:18 

http://www.gotland.se/imcms/servlet/GetDoc/krisplan.PDF?meta_id=12693 

Haparanda kommun. Barn och ungdomsförvaltningen. 2004-05-26 kl. 15:30 

http://www.haparanda.se/kommun/barn_ungd_kultur_fritid/pdf/Handlingsplan%20Krishanter

ing.pdf 

Högsby kommun, barn och ungdomsförvaltningen, omsorgsplan 2004-05-26 kl. 14:13 

http://www.hogsby.se/INTERNET/SKOLA_BARNOMSORG/omsorgsplan.asp 

Karlskrona, gymnasieskolorna 2004-05-26 kl. 14:47 

http://chapman.karlskrona.se/administrationen/Handlingsplan_vid_kriser_och_katastrofer.doc 

Korsavadsskolan, Simrishamn 2004-05-26 kl. 14:31 

http://www.utb.simrishamn.se/korsavad/arbplan/Krisplan-hs%5B1%5D.doc 
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”På nåt sätt växer man ju eller man lär sig ju nånting…” 
En studie om hur skolan och dess pedagoger i de lägre årskullarna hanterar sorgarbete 
 
Kungsbacka kommun 2004-05-26 kl. 15:39 

http://www.torasskolan.kungsbacka.se/skolplan.htm#3.11 

Nors skolområde i Karlstad. 2004-05-26 kl. 14:07  

http://www.norso.karlstad.se/Gemensamt/dokument/planer/krisberedskap.pdf 

Stenungsskolan, plan för hantering vid katastrof och enskilt dödsfall 2004-05-26 kl. 14:27 

http://utbildning.stenungsund.se/norr/stenung/planer/krisberedskap.htm 

Timrå kommuns gymnasieskola 2004-05-26 kl. 14:36 

http://www.timra.se/UTB/gymnasie/pdf/kris-kat.pdf 

Toraskolan, Kungsbacka 2004-05-26 kl. 14:11 

http://www.torasskolan.kungsbacka.se/beredskapsplan.htm#beredskap 

 

Övrigt material 
Skolverket ”Brandkatastrofen i Göteborg” 2004-05-28 kl. 14:20      

http://www.skolverket.se/pdf/99-1508.pdf  

Skolverket. (2000). Beredd på det ofattbara. Om krisberedskap och krishantering i skolor. 

   Stockholm: Liber. ISBN 91-89313-94-5.   

Utbildningsradions serie Skolakuten – Sorgen följer inte läroplanen. 2000-04-16  kl. 17:45, 

   2004-05-15. 

http://www.google.se    (sökmotor) 

http://search.msn.se/      (sökmotor) 
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Stefan Strand           stest355@student.liu.se   Lärarprogrammet 
Jonas Svensson        jonsv227@student.liu.se   Campus Norrköping 
  Linköpings universitet 
 Examensarbete, Vårtermin 2004 
 Bilaga 1 
Hej. 

 

Vi är två lärarstudenter, Stefan Strand och Jonas Svensson, som 

läser på lärarprogrammet, Campus Norrköping. Vi skriver nu på 

vår examensuppsats (10 p) och vore tacksamma om ni kunde 

svara på våra frågor. Vi kommer ut till er och hämtar tillbaka den 

skriftliga intervjun efter cirka en vecka, då vi samtidigt bokar en 

tid med er för en muntlig intervju. Sedan analyserar vi svaren och 

tänker ut eventuella uppföljningsfrågor. Därefter genomför vi den 

muntliga intervjun, vilken vi spelar in. 

I vår uppsats avidentifierar vi alla personer, händelser och 

platser, men vi behöver ändå ert namn på enkäten för att veta till 

vem vi ska ställa följdfrågorna. 

 

Vår uppsats går bland annat ut på att undersöka huruvida 

kommuner och skolor har någon handlingsplan för sorghantering 

i klassen, t ex nära anhörigs död, elev i klassens död eller lärares 

död. Främst är vi intresserade av vilket stöd pedagogen får i 

handlingsplanen för att hantera klassrumssituationer, både stöd 

till den/de drabbade och de icke direkt drabbade. Vi fokuserar 

inte på större händelser, ex; Göteborgsbranden eller andra 

olyckor med fler drabbade, där övriga samhället sätter in stora 

resurser i sorg och chockhanteringen. Vår uppsats fokuserar på 

barn i låg- och mellanstadienivå. 

 

Namn……………………………………………………………… 
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Stefan Strand           stest355@student.liu.se   Lärarprogrammet 
Jonas Svensson        jonsv227@student.liu.se   Campus Norrköping 
  Linköpings universitet 
 Examensarbete, Vårtermin 2004 
 Bilaga 1 

Frågorna 
1. Hur länge har du varit lärare? 

(  ) (  ) (  ) (  ) 

0-10 år 10-20 år 20-30 år >30 år 

      

2. Vilken nivå undervisar du oftast barn på? 

(  ) (  ) 

Lågstadiet Mellanstadiet 

 

3. Har din skola en handlingsplan för sorghantering? 

(  ) (  ) 

Ja Nej. Gå till fråga åtta. 

 

4. Den handlingsplanen har vi: 

(  ) (  ) 

Fått från kommunen Gjort själva på enheten 

Kommentar

 

 

 

 

5. När tillkom den handlingsplanen? 

År

 

 

6. Hur ofta revideras den? 
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Stefan Strand           stest355@student.liu.se   Lärarprogrammet 
Jonas Svensson        jonsv227@student.liu.se   Campus Norrköping 
  Linköpings universitet 
 Examensarbete, Vårtermin 2004 
 Bilaga 1 
7. Vet du om handlingsplanen kom till efter någon speciell 

händelse? I så fall vilken? 

 

 

 

 

 

 

8. Har du i din yrkesutövning hanterat sorgarbete i klassen? 

(  ) (  ) (  ) (  ) 

Ja, elevs 

förälder eller 

syskon avlider. 

Hoppa över 

fråga nio  

Svara sedan på 

A- frågorna 

Ja, elev i 

klassen avlider. 

Hoppa över 

fråga nio  

Svara sedan på 

B- frågorna  

Ja, lärare på 

skolan avlider. 

Hoppa över 

fråga nio  

Svara sedan på 

C- frågorna  

Nej 

Gå till fråga nio 

9. Har du ändå något övrigt du som pedagog vill dela med av 

angående sorghantering i klassen? 

 

 

 

 

Stort tack för din medverkan.
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Stefan Strand           stest355@student.liu.se   Lärarprogrammet 
Jonas Svensson        jonsv227@student.liu.se   Campus Norrköping 
  Linköpings universitet 
 Examensarbete, Vårtermin 2004 
 Bilaga 1 
 

A – frågor 
Svara på de frågor som passar. Om inte utrymmet räcker till kan 

du skriva på baksidan eller bifoga löst papper. 

 

A1. Använde du dig av skolans handlingsplan då? 

(  ) (  ) (  ) 

Ja Nej  Nej, det fanns ingen då.  

 

A2. Kände du att handlingsplanen uppfyllde dina behov i 

situationen? Varför? 

 

 

 

 

 

 

A3. Fick du hjälp och stöd av någon annan vuxen att hantera 

situationen? Var det i så fall enligt handlingsplanen? 
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Jonas Svensson        jonsv227@student.liu.se   Campus Norrköping 
  Linköpings universitet 
 Examensarbete, Vårtermin 2004 
 Bilaga 1 
A4. Hur hanterade du de övriga, icke direkt drabbade, eleverna i 

klassrummet? Var det i så fall enligt handlingsplanen? 

 

 

 

 

 

 

A5. Hur hanterade du den drabbade när denne kom tillbaka till 

skolan? Var det i så fall enligt handlingsplanen? 

 

 

 

 

 

 

A6. Hur förändrades stämningen i klassrummet och var du 

förberedd på det? 
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Jonas Svensson        jonsv227@student.liu.se   Campus Norrköping 
  Linköpings universitet 
 Examensarbete, Vårtermin 2004 
 Bilaga 1 
A7. Uppmärksammade ni högtidshelger på något annorlunda sätt 

efter händelsen? Eller uppmärksammade ni årsdagen av 

händelsen på något sätt efteråt? Var det i så fall enligt 

handlingsplanen? 

 

 

 

 

 

 

A8. Gjorde ni några bearbetningsaktiviteter, med anledning av 

händelsen, i klassen? T.ex. teckningar, samtal, dikter sånger eller 

annat. Vad? Var det i så fall enligt handlingsplanen? 

 

 

 

 

 

 

A9. Om det olyckliga skulle inträffa igen. Vad skulle du då ändra 

på i ditt hanterande av händelsen? 
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Jonas Svensson        jonsv227@student.liu.se   Campus Norrköping 
  Linköpings universitet 
 Examensarbete, Vårtermin 2004 
 Bilaga 1 
A10. Övrigt du skulle vilja dela med dig av angående 

sorghantering i skolan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stort tack för din medverkan. 

 7



Stefan Strand           stest355@student.liu.se   Lärarprogrammet 
Jonas Svensson        jonsv227@student.liu.se   Campus Norrköping 
  Linköpings universitet 
 Examensarbete, Vårtermin 2004 
 Bilaga 1 

B – frågor 
Svara på de frågor som passar. Om inte utrymmet räcker till kan 

du skriva på baksidan eller bifoga löst papper. 

 

B1. Använde du dig av skolans handlingsplan då? 

(  ) (  ) (  ) 

Ja Nej  Nej, det fanns ingen då.  

 

B2. Kände du att handlingsplanen uppfyllde dina behov i 

situationen? Varför? 

 

 

 

 

 

 

B3. Fick du hjälp och stöd av någon annan vuxen att hantera 

situationen? Var det i så fall enligt handlingsplanen? 

 

 

 

 

 

 

 8



Stefan Strand           stest355@student.liu.se   Lärarprogrammet 
Jonas Svensson        jonsv227@student.liu.se   Campus Norrköping 
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 Examensarbete, Vårtermin 2004 
 Bilaga 1 
B4. Hur hanterades de övriga, icke direkt drabbade, eleverna på 

skolan? Var det i så fall enligt handlingsplanen? 

 

 

 

 

 

 

B5. Hur hanterades kontakterna med den drabbades familj? Var 

det i så fall enligt handlingsplanen? 

 

 

 

 

 

 

B6. Hur förändrades stämningen i klassrummet och var du 

förberedd på det? 
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Jonas Svensson        jonsv227@student.liu.se   Campus Norrköping 
  Linköpings universitet 
 Examensarbete, Vårtermin 2004 
 Bilaga 1 
B7. Uppmärksammade ni högtidshelger på något annorlunda sätt 

efter händelsen? Eller uppmärksammade ni årsdagen av 

händelsen på något sätt efteråt? Var det i så fall enligt 

handlingsplanen? 

 

 

 

 

 

 

B8. Gjorde ni några bearbetningsaktiviteter, med anledning av 

händelsen, i klassen? T.ex. teckningar, samtal, dikter sånger eller 

annat. Vad? Var det i så fall enligt handlingsplanen? 

 

 

 

 

 

 

B9. Om det olyckliga skulle inträffa igen. Vad skulle du då ändra 

på i ditt hanterande av händelsen? 
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 Bilaga 1 
B10. Övrigt du skulle vilja dela med dig av angående 

sorghantering i skolan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stort tack för din medverkan. 
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Jonas Svensson        jonsv227@student.liu.se   Campus Norrköping 
  Linköpings universitet 
 Examensarbete, Vårtermin 2004 
 Bilaga 1 

C – frågor 
Svara på de frågor som passar. Om inte utrymmet räcker till kan 

du skriva på baksidan eller bifoga löst papper. Utgångsläget är att 

någon lärare som eleverna haft mer samröre med än att de kände 

till namnet på avlider. 

 

C1. Använde du dig av skolans handlingsplan då? 

(  ) (  ) (  ) 

Ja Nej  Nej, det fanns ingen då.  

 

C2. Kände du att handlingsplanen uppfyllde dina behov i 

situationen? Varför? 

 

 

 

 

 

 

C3. Fick du hjälp och stöd av någon annan vuxen att hantera 

situationen? Var det i så fall enligt handlingsplanen? 

 

 

 

 

 

C4. Hur hanterade du eleverna i klassrummet? Var det i så fall 

enligt handlingsplanen? 
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Jonas Svensson        jonsv227@student.liu.se   Campus Norrköping 
  Linköpings universitet 
 Examensarbete, Vårtermin 2004 
 Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

C5. Hur behandlades den som tog över den avlidnes 

arbetsuppgifter? Var ni övriga vuxna förberedda på några 

svårigheter? 

 

 

 

 

 

 

C6. Hur förändrades stämningen på skolan och var ni förberedda 

på det? 

 

 

 

 

 

 

 

C7. Uppmärksammade ni högtidshelger på något annorlunda sätt 

efter händelsen? Eller uppmärksammade ni årsdagen av 
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 Examensarbete, Vårtermin 2004 
 Bilaga 1 
händelsen på något sätt efteråt? Var det i så fall enligt 

handlingsplanen? 

 

 

 

 

 

 

C8. Gjorde ni några bearbetningsaktiviteter, med anledning av 

händelsen, i klassen? T.ex. teckningar, samtal, dikter sånger eller 

annat. Vad? Var det i så fall enligt handlingsplanen? 

 

 

 

 

 

 

C9. Om det olyckliga skulle inträffa igen. Vad skulle du då ändra 

på i ditt hanterande av händelsen? 

 

 

 

 

 

C10. Övrigt du skulle vilja dela med dig av angående 

sorghantering i skolan? 
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 Examensarbete, Vårtermin 2004 
 Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stort tack för din medverkan. 
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  Linköpings universitet 
 Examensarbete, Vårtermin 2004 
 Bilaga 2 

Enkät – Sorgearbete i klassrummet. 

Hej. 

 

Vi är två lärarstudenter, Stefan Strand och Jonas Svensson, som 

läser på lärarprogrammet, Campus Norrköping. Vi skriver nu på 

vår examensuppsats (10 p) och vore tacksamma om ni kunde 

svara på några frågor, samt via e – mail returnera dessa till oss. 

 

Vår uppsats går bland annat ut på att undersöka huruvida 

kommuner och skolor har någon handlingsplan för 

sorghantering, t ex nära anhörigs död, elev i klassens död eller 

lärarens död, i skolan. Främst är vi intresserade av vilket stöd 

pedagogen får i handlingsplanen för att hantera 

klassrumssituationer, både stöd till den/de drabbade och de icke 

direkt drabbade. 

 

Tack på förhand för er medverkan. 

Svaren kan ni skicka till: 

 

Stefan Strand stest355@student.liu.se 

eller 

Jonas Svensson  jonsv227@student.liu.se 

 

Vår förfrågan skickar vi till ett antal kommuner och vi är 

tacksamma för snabbt svar. 
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 Bilaga 2 
 

Kommunenkät 
 

Sätt kryss vid ja och nej frågorna och skriv svaren på de andra 

frågorna direkt efter varje fråga i enkäten. 

 

1) Har kommunen någon handlingsplan för sorghantering i 

skolan? 

      Ja (  )   Gå till fråga 2. 

      Nej (  )    Svara endast på frågorna 5, 9 och 10. 

 

2) Finns den på Internet? Var vänlig och skriv adressen till den 

sidan här. 

3) Har kommunens skolor erhållit handlingsplanen? 

 

Ja (  ) svara på fråga 3 a 

Nej (  ) svara på fråga 3 b 

 

    3 a) I vilken form? Direktiv, tips, anvisningar eller annat. 

           Svara vidare på fråga 4 men hoppa över fråga 5. 

 

     3 b) Skriv gärna varför? Fortsätt svara på fråga 5 och framåt. 

 

4) Hur gjorde kommunens skolor innan handlingsplanen kom 

till? 
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  Linköpings universitet 
 Examensarbete, Vårtermin 2004 
 Bilaga 2 

5) Hur arbetar kommunens skolor med sorghantering utan 

handlingsplan? 

 

6) Hur länge har kommunen haft handlingsplan? 

 

    Sedan år: 

 

7) Hur ofta revideras den? 

 

8) Är det någon speciell händelse som gjorde att kommunen 

upprättade en handlingsplan? 

 

9) Vilken uppföljning och kontroll har kommunen på att 

skolorna bedriver ett lämpligt sorghanteringsarbete? 

 

10) Övrigt? 

 

 

 

 

 

 

Tack för er medverkan. 

Med vänliga hälsningar 

Stefan Strand och Jonas Svensson 
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