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1 Inledning

1.1 Bakgrund

”När de kom till en glänta, pekade Grodan på marken. ’Titta’, sa han. ’Det är något fel på den
här koltrasten. Han rör sig inte’. ’Han sover’ sa grisen. Just då kom Ankan. ’Vad är det?’
frågade hon ängsligt. ’Har det hänt en olycka?’ ’Sch, han sover’, sa Grodan. Men Ankan
tyckte att han såg dålig ut. Samtidigt kom Haren genom skogen. Han såg på långt håll att det
var någonting och gick fram till de andra. Han böjde sig ner över fågeln och sa: ’Han är död.’
’Död?’ sa Grodan. ’Vad är det?’…”
(M.Velthuijs,Grodan och fågelsången.1991)

Det finns flera anledningar till att jag väljer att göra mitt examensarbete om ett
ämne som berör grundsärskolan. En är att jag tycker det är viktigt att
grundskollärare ökar sin kunskap om denna elevgrupp, då det inte längre handlar
om om man får en individintegrerad elev från särskolan utan när. En annan är
att jag har en del av mitt hjärta kvar på särskolan sedan den tid då jag var
elevassistent åt en autistisk pojke. Många gånger upplevde jag att det var svårt
att förklara konkreta ting. Hur är det då med de mer abstrakta frågorna kring
döden som man ofta lämnar öppna för egna tolkningar?

I de mål som eleven skall ha uppnått i slutet av nionde skolåret i grundsärskolan
finns en punkt som lyder ”Eleven skall utifrån sina förutsättningar kunna
diskutera för eleven viktiga livsfrågor…. ” (Skolverket, Kursplan för särskolan,
s.62, 1996).
Hur arbetar lärare ute på fältet för att eleverna skall klara det? Vad har lärare för
erfarenheter av att bearbeta frågor kring döden med sina elever? Hur och när tar
man upp denna livsfråga? Hur hjälper man eleverna känslomässigt om de
drabbas av att någon anhörig dör? Förstår eleverna vad döden innebär? Finns det
några hjälpmedel att tillgå när dessa frågor skall bearbetas?

”Ämnet tycks vara lika svårt att behandla för lärare i särskolan som för andra.
Även många lärare känner sig obehagliga till mods och handfallna. De vet inte
hur de skall beskriva döden, orsaker till varför man dör, vad som händer efter
döden (begravning etc) och på vilket sätt många människor reagerar på att någon
person, som varit betydelsefull för honom eller henne, har avlidit.”(Molander, L,
De utvecklingsstörda och döden , s.22, 1997).

Är det så illa ställt med kunskaper om de här frågorna hos särskolelärare som
Molander skriver? Jag beslutade mig för att undersöka detta.
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1.2 Frågeställning

Hur bearbetar grundsärskolelärare frågor om döden med sina elever?

1.3 Syfte

Syftet med arbetet har varit att undersöka hur grundsärskolelärare bearbetar
frågor om döden med sina elever.

1.4 Tack

Det har varit viktigt för mig att under det här arbetets gång känna att det jag
skrev hade en mottagare. En av dessa mottagare som också handlett mig på ett
inspirerande sätt har varit Ragnar Furenhed. Tack Ragnar! Jag vill också tacka
Klas Peterson och Mait Sundberg på särskolans expedition, Eva Fellin för
korrekturläsning och Cathrin Purcell för översättning av Yanoks och Beifus text.

Ju längre arbetet skred desto fler mottagare fick jag. Orden: ”Du skickar väl ett
ex. när du är klar”, avslutade ofta en intervju. Till alla lärare som ställde upp och
berättade om era upplevelser. Tack för att ni delade med er av dem! Era
berättelser är själva kärnan i det här arbetet.

Slutligen till alla elever på särskolan: Jag hade gärna gjort intervjuer direkt med
er. Allt för få svenska undersökningar berör era tankar om döden. Den tid som
var avsatt för arbetet räckte dock inte för detta.

1.5 Särskolan

Särskolan är en skola för elever med speciella inlärningsbehov och den erbjuds
till de barn som har en utvecklingsstörning eller har fått betydande och
bestående begåvningshandikapp på grund av hjärnskada förvärvad genom
olyckshändelse eller kroppslig sjukdom samt till personer med autism eller
autismliknande tillstånd.
Den obligatoriska särskolan går man i nio år. Ett tionde år är frivilligt.

En elev som är inskriven i särskolan har möjlighet att genomföra sin skolgång i
grundskolan. Eleven arbetar utifrån särskolans kursplaner och timplaner. Betyg
ges i grundsärskolans ämnen utifrån särskolans betygskriterier.
(Särskoleförordningen, 1 §).
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En elev som är inskriven i grundskolan kan få sin undervisning i en klass i
särskolan. Eleven arbetar utifrån grundskolans kursplaner och timplaner.
(Grundskoleförordningen, 4 kap, 4 §).

2 Teoretisk bakgrund

2.1 Att se hela människan

För att kunna möta utvecklingsstörda barn tillfredsställande i skolan är det
viktigt att ha kunskaper om utvecklingsteorierna men också om att ”graden av
begåvningshandikapp säger något om barnets begåvningsutveckling men inget
om dess övriga egenskaper” (Bakk, Grunewald, Nya omsorgsboken, s.130,
1991). Flera faktorer påverkar utvecklingen såsom den känslomässiga miljön,
övriga förmågor och personlighetsdrag samt stimulans och träning.

Psykologen Gunnar Kylén har utformat en inflytelserik teori om de
utvecklingsstördas intellektuella utveckling i tre stadier. Dessa nivåer benämner
han A-, B-, och C-stadierna. ”Varje stadium innebär karakteristiska sätt att
uppfatta och bearbeta intrycken och att hantera tillvaron.”(Alm, K, Psykologi för
omsorgspersonal,s.44, 1987). Det är denna indelning som används för att
bedöma vilken skolform som kan vara bäst för det utvecklingsstörda barnet,
träningsskola eller grundsärskola. Idag är även flera barn individintegrerade i
grundskoleklasser. Kylén utgår mycket från Piagets utvecklingsteori
där”stadierna definieras utifrån de förändringar som utvecklas i de kognitiva
strukturerna.” (Ringsted, m fl Utvecklingspsykologiska teorier, s.208, 1997).
Till skillnad från Piaget lägger Gunnar Kylén stor vikt vid de sociala faktorerna i
begåvningsutvecklingen.

Enligt Kylén har de som befinner sig på A-stadiet en djup eller svår
utvecklingsstörning. På B-stadiet finner man de måttligt utvecklingsstörda och
slutligen på C-stadiet de lätt utvecklingsstörda. ”Det är viktigt att komma ihåg
att många utvecklingsstörda kan ligga på gränsen mellan två stadier och visa
drag från bägge.”(Alm, K, Psykologi för omsorgspersonal, s.45, 1987). I
grundsärskolan träffar man elever som befinner sig på C-stadiet i utvecklingen.
Detta motsvarar ungefär Piagets tredje stadium, de konkreta operationernas
stadium. Gränserna är dock diffusa. En av lärarna beskrev sin klass så här: Det
var en grundsärklass men de låg nära träningsskola, mitt emellan kan man
säga.

När man har kommit till C-stadiet i utvecklingen kan man tänka konkret-logiskt.
Barnet kan ”förklara olika företeelser och dra slutsatser av olika händelser i
verkligheten.”(Tamm, M, Barnets tankevärld, s.5, 1979). Det logiska tänkandet
är ännu begränsat till att lösa konkreta problem genom att se olika föremål eller
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händelser. För att tänka är barnet alltså beroende av den upplevda verkligheten.
Abstrakt tänkande där tanken måste vara frigjord från den upplevda verkligheten
är mycket svårt. Vissa abstrakta symboler som bokstäver och siffror kan man
förstå. För det utvecklingsstörda barnet är det dock mycket svårare att förstå än
bilder. Det kan vara komplicerat att förstå målande meningar och liknelser men
”på detta stadium vet man att det finns en värld utanför den egna: människor
som man aldrig träffat, platser man aldrig besökt och man förstår att andra
människor har sitt liv, sina relationer o s v på samma sätt som man
själv.”(Bakk,A, Grunewald, K, Nya omsorgsboken, s.131, 1991). Att tänka sig
in i situationer som man inte har erfarenhet av kan vara svårt. Många
utvecklingsstörda saknar erfarenheter från situationer kring döden och har
intellektuella svårigheter att reflektera kring den.

2.2 Forskning om utvecklingsstörda och döden

I Sverige är det svårt att hitta material som behandlar området utvecklingsstörda
och döden. Lars Molanders bok De utvecklingsstörda och döden är den första
bok som på ett mer allsidigt sätt belyser ämnet ur flera perspektiv: de
utvecklingsstördas, de anhörigas, den berörda personalens och samhällets. Jag
har studerat en del artiklar och rapporter mestadels från USA och Storbritannien.
En intressant undersökning som James Yanok, professor i specialundervisning
vid Ohio University, samt Joan Addis Beifus, studieledare vid Golden Rule
School i Byesville genomfört bland vuxna utvecklingsstörda, visar att det finns
ett behov av att få undervisning om död och sorg. De utvecklingsstörda som det
här var fråga om, kunde uttrycka sig verbalt. Om inte utvecklingsstörda får
undervisning om vad döden innebär, kan de hamna i tillstånd av kronisk sorg, då
de ej kan bearbeta den tillfredsställande, menar de båda forskarna. De
rekommenderar skolor att utarbeta en egen kursplan för frågor kring döden och
de ger följande förslag hur en sådan kan se ut:

1. Ett samhällsbaserat undervisningssätt som betonar empirisk inlärning inom den naturliga
omgivningen bör införas. Studiebesök till lokala gravkapell, kyrkogårdar och kyrkor bör
förstärkas genom att bjuda in begravningsentreprenörer, läkare och präster som berättar
om sin verksamhet.

2. Samhällets normer för hur man beter sig i begravningskapell  och på kyrkogårdar bör
också läras ut. Mediapresentationer av verkliga eller uppspelade begravningsceremonier
skulle kunna användas för att illustrera socialt acceptabelt beteende.

3. Vetskapen om att döden är ett universellt, oåterkalleligt och oundvikligt resultat av den
naturliga åldrandeprocessen bör eleverna få möta varje lektion. Samtidigt bör de hjälpas
att förstå att dödliga skador och obotliga sjukdomar plötsligt och oväntat kan förkorta
livstiden för allt levande.

4. Eleverna bör förstå den sociala toleransen av offentliga uttryck för sorg över en älskad
person. Å andra sidan bör eleverna försäkras om att likgiltighet eller lättnad också kan
vara acceptabla mänskliga reaktioner om en främling eller en älskad person som lidit
länge dör.
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5. Relevant ny vokabulär bör behandlas vid varje lektion. Särskild tonvikt bör läggas vid att
definiera och diskutera eufemismer för döden, t ex gå bort, somna in, kola av och att möta
sin skapare.

6. En kursplan angående undervisning om döden kan bli mer meningsfull om den behandlas
varje vecka över flera månader istället för flera dagar i följd över en kort period. Varje ny
lektion  bör föregås av en repetition av samt en ledd diskussion om tidigare lektioners
ämnesinnehåll. Genomgående vid dessa veckosammankomster bör eleverna uppmuntras
att öppet tala om sin egen dödlighet såväl som andras. (Yanok, J, Beifus, JA,
Communicating About Loss and Mourning, s.146-147, 1993)

Den föreslagna kursplanen är ett exempel på hur man som lärare kan planera ett
antal tillfällen, då man bearbetar begreppet döden med eleverna. Forskarna
menar att konkreta exempel och upprepning under en längre tidsperiod, kan
hjälpa eleverna att efterhand förstå vad döden innebär. Bilder, studier, och
studiebesök av omkringliggande miljöer rekommenderas, samt att ge
förklaringar till eufemismer av olika slag. Man talar även om att lära sig
uppträda enligt samhälleliga normer på kyrkogården och i begravningskapell.

3 Metoden – om intervjuerna

Jag har intervjuat fem grundsärskolelärare. De hade alla flera års
yrkeserfarenhet. Därför bedömde jag att sannolikheten att dessa hade olika
erfarenheter från situationer där samtal om döden med elever uppkommit var
större än om de varit nya på fältet. Döden väntar dock inte på rätt tillfälle och
det är naturligtvis så att ämnet kan bli aktuellt för alla, oavsett hur många års
erfarenhet man har inom yrket. Däremot kan säkert flera års erfarenhet av livet
och arbetet som grundsärskolelärare bidra till att man känner sig trygg i
lärarrollen och därmed har lättare att samtala om dessa frågor med sina elever.
Att intervjua endast fem lärare ger ett begränsat undersökningsresultat. Dessa
fem intervjuer har dock varit rika på lärares erfarenheter och upplevelser av att
bearbeta frågor om döden med sina elever.

Den metod jag har använt mig av är kvalitativ. En kvalitativ metod ”syftar på
forskningsprocedurer som ger beskrivande data: människans egna skrivna eller
talade ord och observerbara beteenden.”(Carlsson, B, Kvalitativa
forskningsmetoder, s.9, 1991). Mitt arbete är en beskrivning och en tolkning av
hur grundsärskolelärare bearbetar döden med sina elever. Jag har därför sett den
som en hermeneutisk studie. Det innebär att jag har velat förstå innebörden i ett
mänskligt handlande och sätta in det i ett större sammanhang.  Utifrån de
intervjuresultat jag har fått har jag försökt skapa en helhet, en bild av samlingen
runt bordet.

Efter att ha fått ett antal förslag på lärare från särskolans expedition, kontaktade
jag dessa på telefon och förklarade syftet med mitt arbete. Jag informerade även
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om att deras namn inte skulle nämnas i arbetet och att namn på elever och
platser av etiska skäl skulle avidentifieras. Lärarna  fick veta vad jag skulle fråga
om och ville de ha frågorna skriftligt så skickade jag dem. I förväg hade jag
sammanställt frågor i en intervjuguide, men fler frågor väcktes under mina
möten med lärarna. De ledde ofta till att intervjuerna blev till förtroendefulla och
oförglömliga samtal. De lärare som jag tog kontakt med ställde alla upp och
berättade om sina erfarenheter om att samtala om döden.

Jag gjorde en provintervju med en lärare. Hon hade en klass där en elev var
grundsärskoleelev och övriga träningsskoleelever. Denna intervju var lärorik
och efteråt förändrade jag formuleringar och ordningsföljden på flera frågor. Jag
har inte använt provintervjun i arbetet.
I samtliga fall besökte jag lärarna ute på deras skolor. Vi satt i tomma klassrum
eller i kontorsutrymmen. På skolor kan det ibland vara svårt att hitta miljöer där
man kan sitta ostört men det har inte varit något större problem vid dessa
intervjuer.

Grundsärskolelärare har relativt små elevgrupper och ofta uppstår en familjär
situation där lärare och elever känner varandra väl. Under intervjuerna väcktes
minnen till liv som i en del fall var känsliga. För att möta detta på ett för mig
etiskt riktigt tillvägagångssätt valde jag därför att nedteckna allt för hand istället
för att använda bandspelare. På detta sätt finns dock risken att det som sagts
passerar genom mitt personliga tolkningsfilter och för att undvika missförstånd
har alla som jag har intervjuat fått en utskrift av intervjun, som de har kunnat
bemöta och göra rättelser i. Med detta vill jag förtydliga att lärarcitaten i arbetet,
inte är några direktcitat. Endast en lärare har hört av sig om en rättelse. Ingen av
lärarna har sett eller påverkat de tolkningar av citat som jag har gjort i min
studie. Jag är väl medveten om att vid kvalitativa intervjuer har en bandspelare
vissa förtjänster. Utan den går man ibland miste om korta yttranden, tonfall och
tveksamheter som kan vara av betydelse. När man skriver kan det även vara
svårt att koncentrera sig på icke-verbala uttryckssätt. Jag tycker trots det att
fördelarna med mitt förfaringssätt övervägde då det resulterade i avspända och
naturliga intervjuer. Några av lärarna uttryckte också att det kändes bra att
samtalen inte spelades in. En kvalitativ intervju är ett samspel mellan två
människor. Detta tycker jag har fungerat väl i alla intervjuer och jag har fått
uttömmande berättelser och svar på mina frågor.
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4 Samling runt ett bord

4.1 Vilka erfarenheter har lärare från att samtala och bearbeta
frågor om döden?

Här följer fyra lärares beskrivningar av hur de har hanterat samtalssituationen
när de själva, assistenter, elev eller elevgrupp drabbats av sorg.

Kristina:

Jag hade en kollega som dog. Det är det starkaste intrycket… samtalet jag hade
med eleverna efter det. Hon arbetade i klassen, fick cancer och dog strax efter
ett terminsslut under lovet. Eleverna visste ingenting när dom kom tillbaka efter
lovet. Jag sa till om att flaggan skulle vara hissad på halv stång. Sedan visade
jag detta för eleverna och berättade vad det betydde. Vi samlade dom vid ett
runt bord. Vi tände ljus och jag sa att det var för att vi skulle tänka på
Marianne. Vi pratade om att hon var död och vad vi hade gjort tillsammans med
Marianne. Vi pratade mycket om det vi gjort tillsammans som var roligt. Nästa
dag upprepade vi det här, tände ljus igen och satt och pratade. Vi hade flera
såna här tillfällen, för det kom upp då och då i barngruppen. Vi hade också ett
fotografi uppsatt på Marianne. Dom refererade till henne. Vad som kom upp var
vad som skulle hända med mormor och morfar, mamma och pappa. Vi lyssnade
av i gruppen och bearbetade det här tillsammans. Som jag minns var samtalen
väldigt fina. Ingen störde på något sätt, trots att det var några utagerande
ungdomar. Det var en grundsärklass på högstadiet, men dom låg nära
träningsskola, mitt emellan kan man säga.

/…/

…när en assistents mormor dog. Vi var i matsalen och assistenten fick åka iväg.
Jag berättade att Annas mormor har dött. Hon måste åka hem till sin mamma.
Det blev alldeles tyst vid matbordet. Då sa en kille: Ja, och imorgon är det
Jeopardy. Det här var innan Marianne dog. Han ville smita undan, klarade inte
tystnaden. Men det var ändå inte samma sak som när Marianne dog. Det här
var ju någon dom inte kände. Det var mer avståndstagande. Vi berörde det inte
mer än när Anna var borta för begravningen.

Kristina berättar inledningsvis om ett dödsfall som drabbade både henne och
eleverna. Trots att det var en nära kollega fick hon den svåra uppgiften att
meddela eleverna. Vid flera tillfällen bearbetades den svåra förlusten och
öppnade kanaler för eleverna att ta upp vad som kan hända om exempelvis
mormor eller morfar dör. I samtalet med Kristina förstod jag att hon tyckte det
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var viktigt att vara med eleverna i bearbetningen. Detta var något de drabbats av
tillsammans och skulle ta sig igenom tillsammans. Detta innebar inte att hon
sörjde okontrollerat inför eleverna. Hon sa: som personal måste man hålla inne
lite med det…man hjälper eleven känslomässigt med att vara medmänniska…
vara med och vara bredvid.
När jag satt på bussen på väg hem efter mötet med Kristina, kom jag att tänka på
ett citat ur en sentensalmanacka som jag läst mycket: ”Det är en av livets
vackraste kompensationer att ingen kan uppriktigt försöka hjälpa en annan utan
att samtidigt hjälpa sig själv.”(J Pearson Webster )

Eftersom jag inte har träffat de elever som lärarna berättar om är det svårt att
kommentera elevernas reaktioner. Jag har inte en helhetsbild av eleven att utgå
ifrån. Kristina berättade i den andra händelsen, som jag återgav ovan, om att hon
trodde att pojken hade svårt att stå ut med den tystnad som uppstod vid bordet,
efter meddelandet om vad som hänt assistentens mormor, och därför bröt den
drastiskt. Hon sa även att han ville smita undan. Det förefaller därför troligt att
den här eleven visste vad död innebar. Om inte, så visste han knappast varför
tystnaden uppstod eller vad det var han ville smita ifrån.

Ove:

Jag hade en elev som gick bort för en tid sedan. Hon var först sjuk någon månad
och under den tiden pratade vi om sjukdomen med eleverna. När det var dags
att informera eleverna om att hon hade dött, gav vi så tydlig information vi
kunde precis om vad som hade hänt. Det var jag och en assistent. Vi förberedde
oss noga för detta tillfälle. Vi berättade att hon gått ifrån oss, tände ljus varje
dag. Allt som kom upp lades på hennes bänk. Där låg många lappar och vi hade
även ett foto på henne där. Det blev hennes minnesbord. Vi spelade lugn
klassisk musik, Cavalleria Rusticana av Mascagni, och läste ett stycke ur
Bröderna Lejonhjärta, det när Jonatan berättar för Skorpan om Nangijala. Efter
detta tog vi en lång promenad. Vi delade upp oss i mindre grupper med en vuxen
i varje grupp. Det blev ingen enormt stor reaktion direkt men en elev fick
skuldkänslor och förebrådde sig själv: Jag som sa det och det…. Vi läste dikter
tillsammans och under en lång period skrev eleverna dikter. En del skrev av
dikter och en del skrev egna. En elev samlade det som de skrivit och gjorde ett
häfte av som han sedan gav till föräldrarna. När dödsannonsen kom i tidningen
läste vi den tillsammans. Vi ritade och målade till föräldrarna. Det som hänt
gav eleverna en skjuts att uttrycka sina känslor i ord. Vi pratade om hur en
begravning går till. Några elever deltog vid begravningen och det var en fin
minnesstund i skolan. Det kändes stort och fint, hela skolan var med.

Även det här var en situation där både lärare, assistenter och elever drabbades av
sorg. En väl genomtänkt metodisk förberedelse av Ove och en assistent föregick
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informationen till eleverna om att klasskamraten hade dött. Man lyssnade på
musik och läste ett utvalt stycke. Eleverna fick läsa och skriva dikter, rita och
måla. Man tände ljus varje dag under en tid och flickans bänk blev ett
minnesbord. Föräldrarna till den döda flickan fick motta ett dikthäfte av en elev,
som samlat en del av sina och klasskamraternas dikter. Psykolog kom till
klassen och alla elever fick möjlighet att prata ut om vad de kände.

En vanligt förekommande eufemism om döden finns i ovanstående berättelse: Vi
berättade att hon gått ifrån oss. Eufemismer av liknande slag är vanligt
förekommande när man skall berätta om ett dödsfall. En del personer med
utvecklingsstörning kan dock ta dessa förklaringar bokstavligt. ”För personer
med lätt utvecklingsstörning kan man vanligtvis berätta på samma sätt som för
normalbegåvade. Man måste dock räkna med att en del abstrakta ord och
begrepp kan uppfattas på ett mer konkret sätt än man avsett.”(Molander, De
utvecklingsstörda och döden, s.24, 1997). Ove kände eleverna väl och om denna
omskrivning av döden användes under informationen och bearbetningsprocessen
vet jag ej. Jag kan bara notera att den användes under intervjun.

Margareta:

Min mamma gick bort och då kände jag att jag ville berätta det för eleverna.
Jag berättade om begravningen och de var nyfikna. Jag berättade rakt på om
kistan och att det var fina blommor runt omkring den och om kremeringen, om
hur jag hämtade urnan på krematoriet, att det blir bara aska kvar, att man gör
ett hål till graven, att jag läste vers och pratade med mamma. Frågor som kom
upp var: Gråter man i kyrkan? Vad säger prästen? Grät du? Jag berättade att
han sa: Av jord är du kommen och jag ritade på tavlan. Man ska vara ärlig och
berätta precis som det är. Eleverna hade inte själva erfarenheter från någon
begravning. Det är viktigt att avdramatisera det hela och prata rakt på sak. Jag
berättade att man kan få se den döde men att jag inte såg mamma, eftersom jag
ville minnas henne som hon var. Jag berättade att det ser ut som när någon
sover.

Avdramatiserat och rakt på sak ville Margareta arbeta med frågor om döden. Det
verkade ha en förlösande effekt på hennes elever som inte hade erfarenheter från
någon begravning. Nyfikenhet väcktes och flera frågor bearbetades. Margareta
delade med sig av sina erfarenheter och gav därmed eleverna möjlighet att bilda
sig en uppfattning av hur en begravning kan vara.

På skolan hade man även arbetat med ett projekt om rädslor, berättade hon. En
psykolog gav tips om hur de skulle komma igång. Barnen fick måla teckningar.
Margareta berättade: Jag minns att det handlade mycket om spöken och det är
vanligt att de är rädda för åska och blixt. En elev ritade en kyrka och en kista
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med ett lik i. Vi pratade om teckningarna och alla var engagerade. Jag hade
haft dom några år, vi lär ju känna eleverna bra. Margareta arbetade aktivt med
att barnen skulle få möjlighet att bearbeta saker som de var rädda för och detta
kunde då leda till att man kom in på frågor kring döden.

När man skall beskriva hur en död person ser ut är det vanligt att man säger att
det ser ut som när någon sover. Att sova är ett välkänt begrepp för de flesta
utvecklingsstörda, men döden är för många abstrakt och svår att förstå. Några
författare nämner att risken med en sådan beskrivningen är att någon kan bli
rädd för att somna och aldrig vakna igen. Beskrivningar som denna samt
eufemismer är viktiga att bearbeta, menar forskarna Yanok och  Beifus vilkas
förslag till kursplan jag har presenterat tidigare i arbetet.

Vivianne:

Om det är någon av mina elever som konkret upplevt det att någon dött så är det
att farmor eller mormor dött. Föräldrarna har ringt och berättat för mig och då
får jag utifrån det samtalet fundera ut vad som är bäst att göra. Ibland samlar
jag barnen i grupp och talar om att t ex  idag är Pelle väldigt ledsen för han har
ingen mormor längre. Detta gör jag bara om Pelle klarar av detta. Det får man
avgöra och ibland kan det vara bra att prata med barnet ensam.

Att vara flexibel och lyhörd för vad föräldrar och barnet vill är mycket
värdefullt. Alla kanske inte vill prata om det de upplevt.
Hanteringen av ovanstående situationer genomsyras av samtalet med
eleven/eleverna. Ingen av lärarna har valt att undvika ämnet för att det är svårt
att prata om, utan de har förberedda tagit tag i situationen och berättat. Bilderna
jag får av dessa samtal är att lärarna i de fall där eleverna drabbats av sorg
strävar efter ett öppet samtalsklimat, tid och upprepning. När det är en lärare
eller elev som dött och hela elevgruppen drabbats handlar det om en lång
bearbetningsprocess. Man tar upp det om och om igen och pratar, tar upp frågor,
låter barnen vara ledsna, genomför ceremonier som att tända ljus, sätter upp ett
fotografi, läser bok, lyssnar på musik, läser dödsannonsen tillsammans, går
eventuellt på begravning, låter elevens bänk bli ett minnesbord där man kan
lägga dikter och annat som kommer upp, ritar och målar.
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4.2 En viktig del av livet. Lärares upplevelse av att bearbeta
frågor om döden.

Jag har funderat mycket på hur jag själv skulle klara situationen om en nära
kollega dog och det var mitt ansvar att tala om det för eleverna. Vad gör man om
det som inte får ske sker? Iris berättar här om en situation som väckte känslor
hos henne:

I en av mina första klasser hade jag egna diabilder med mig, som jag visade.
Det var bilder på mig och på mamma, mormor och en syster. Då var det en elev
som sa: Hon är gammal. Hon kommer snart att dö. Jag minns att jag tog illa vid
mig då. Jag hade inte så stor erfarenhet av detta. Nu tycker jag att de tar det
naturligt, om man skall generalisera.

Ove:

Det känns naturligt nu att prata om döden. Det var det inte under min uppväxt.
Nu känner man att det lönar sig att prata om det.

De lärare som jag intervjuade återkom ibland till hur det var förr. Att det inte
talades om döden på samma sätt som nu. 1973 stod det följande i läroplanen för
särskolan om döden:

”Fundamentala livsfrågor av personlig och social natur upplevs starkt av barn och ungdom.
De berör bl a liv och död, ansvar och skuld, lidande och medmänsklighet, rädsla och trygghet,
ensamhet och gemenskap. Det är angeläget att sådana för dem väsentliga frågor av
livsåskådningsmässig och etisk art bli föremål för ett allsidigt studium, utan att
undervisningen därför kommer att utgöras av en systematisk behandling av åskådningar.”

Ett allsidigt studium av livsfrågor ansågs vara angeläget och väsentligt. Men det
var kanske ändå inte ett lika öppet klimat, för att bearbeta frågor om döden 1973
som idag.

Förr eller senare tror jag att man som lärare måste bearbeta dessa frågor
personligen eller med eleverna. Kristina hade varit med om att hennes kollega
dog. Hon upplevde samtalen som hon hade med eleverna efter detta, så här:

Jag tyckte det var väldigt fint att samtala om dessa frågor. Det är frågor vi
måste ta upp på vilket stadium vi än jobbar på. Frågor vi ej kan undvika.
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Margareta:

Jag tycker att det är lätt att prata med eleverna om allt. De är så öppna i sig
själva. Det är lätt.

Margareta ville ha en rak och ärlig kommunikation med eleverna. Hon berättade
hur det var på hennes mammas begravning. Hon sa: Man ska vara ärlig och
berätta precis som det är.  Margareta samtalade även ofta med sina elever om
sådant de sett på TV. Vi har pratat om att gräva ner. Det är skrämmande.
Barnen ser mycket på TV och jag minns när flera sett  Dracula som lade sig i en
kista. Det tyckte de var otäckt så det bearbetade vi. Margareta visade lyhördhet
för vad barnen upplevde. Det var inte första gången hon samtalade med sina
elever om döden.

Vivianne:

Hur man upplever att prata om det här…det har mycket att göra med ens egen
syn på döden. Jag har i mig från modersmjölken att man inte behöver vara rädd
för döden.

Upplever man döden som skrämmande kan det vara svårt att bearbeta sådana här
frågor. Så var inte fallet för Vivianne. Tycker man att det känns svårt kan man
anlita en psykolog för att få råd eller hjälp. I de flesta böcker jag läst
rekommenderar man dock att den som står närmast barnen skall vara den som
berättar om det är någon som har dött i klassen eller på skolan. ”Det är viktigt att
visa att sorg inte är något som bara specialister klarar…//…Utgångspunkten bör
vara att sorg är en del av livet och kan genomlevas på ett bra sätt med hjälp av
sammanhållning, gemenskap och öppenhet mellan helt vanliga
människor.”(Ekvik, S, Skolan och elever i sorg, s.20, 1993).

Iris:

Det är många år sedan jag hade egen klass men en av de elever jag hade tidigt,
han är i 50-års åldern nu, ringer när han har behov av att prata. Han ringde
när hans föräldrar dog. Han frågade inte om något särskilt, hade bara behov av
att prata. Han berättade om själva sjukdomsförloppet.

Att vara lärare innebär också att man är medmänniska och ibland även vän för
livet.
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4.3 När är det lämpligt att bearbeta frågor om döden?

Är någon situation mer lämplig än någon annan? Skall man utgå från ett inträffat
dödsfall, eller skall man samtala om döden kring helgerna allhelgona och påsk?
Lärarna berättar här om hur de ser på detta:

Kristina:

När det gäller lämplighet att ta upp ämnet så tycker jag att man skall greppa
tillfället. På en så här stor arbetsplats som en skola är det ju ofta som någon
blir allvarligt sjuk eller drabbas av något. Det här är inget ämne man kan
schemalägga. När det dyker upp i klassen måste man vara lyhörd och ta
tillfället. Det är inget man kan pressa fram.

Ove:

När detta ämne skall tas upp är det lättast om man kan sätta det i ett
sammanhang. Det blir mer logiskt då.

Kristina och Ove föredrar att sätta det hela i ett sammanhang. De har båda
erfarenhet från konkreta situationer, då de fått framföra att någon dött som
eleverna kände. Kristina tyckte att samtal om döden inte går att pressa fram. Ove
motiverar sitt svar med att det blir mer logiskt för eleverna om man sätter det i
ett sammanhang.

Vivianne och Iris väljer att ta upp frågorna kring döden i samband med helgerna
allhelgona och påsk. Samtidigt ställs de inför några saker som för eleverna kan
vara svåra att förstå. Vivianne berättar:

Att ta upp det  varje allhelgonahelg är det naturliga. Då går jag igenom vad det
är…//…Sedan har vi ju ett tillfälle till, påsk. Jag brukar berätta hur Jesus dog
och blev levande igen…att det står så i Bibeln. Följdfråga av mig: Hur reagerar
barnen på det? Det händer att de säger: Det går väl inte. Jag tror de tar det som
en saga, som en berättelse.

Iris:

Jag tycker att det är lämpligast att ta upp det här vid ett aktuellt tillfälle. När
någon anhörig dött. Sedan tar jag alltid upp det vid alla helgons dag. Då går ju
många till en grav och då blir det naturligt att ta upp det. Vid påsk då vi pratar
om Jesu död blir också ett tillfälle.
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Jag bad även lärarna berätta om något eller några tillfällen när eleverna kommit
till dem och själva börjat prata om döden.

Kristina:

En flicka i klassen har en släkting som tagit livet av sig. Mamman och pappan
har gjort ett jättejobb där. De har pratat mycket om det. Hon kommer ibland
och säger: Vet du vad jag är ledsen för nu? Det är för det där. Så där gör man
egentligen inte.

…//…

…efter ett tag så kom det spridda kommentarer: Hon är inte här. Marianne
kommer inte mer.

Att ha tid, tålamod och förståelse när eleverna kommer och söker svar på något
ofattbart är viktigt. Kristina berättade att några elever reagerade som ovan när
deras lärare Marianne hade dött. Flera gånger fick Kristina ge bekräftelser på att
så var det: Hon är inte här. Marianne kommer inte mer. Kristinas egen tolkning
av dessa reaktioner var: Kanske började det bli uppenbart för en del elever först
efter en tid att döden är något definitivt.

Ove:

Jag minns ett annat tillfälle när det var ett syskon till en elev som gått bort.
Eleven grät inte. Han berättade om det. Berättade om den faktiska situationen.

Jag känner inte till vad eleven hade för relation till sitt syskon. Jag känner ej
heller eleven. Att han inte grät kan bero på många olika saker. Jag har inte funnit
någon undersökning som visar att utvecklingsstörda på den här utvecklingsnivån
har svårt för att gråta. Många faktorer spelar in vid ett dödsfall av en nära
anhörig. Kanske det var så att pojken befann sig i en chockfas och inte kunde ta
till sig det här? Han berättade om den faktiska situationen. Förstod han den? Det
kan jag inte svara på. Ove berättade att kurator fanns med i bilden och hjälpte
pojken på olika sätt.

Margareta:

Flera har kommit och spontant tagit upp om döda släktingar. En sa: Min faster
har dött och jag skall inte följa med på begravningen. En annan berättade om
att han mist sin morfar och var väldigt ledsen för det.
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Det är tydligt att det finns ett uttalat behov av att bearbeta frågor om döden hos
eleverna. Om man inte får följa med på en begravning är det viktigt att ändå få
veta vad en sådan innebär,  men det är också viktigt att respektera elevens
önskan att inte tala om döden. Vivianne ger exempel på detta:

En kille kom fram förra året och sa: Min mormor är död.
Då är ni väldigt ledsna då, sa jag. Ja, sa han. Han hade varit med på
begravningen. Han ville inte berätta om den och det måste man respektera. Vad
man kunde se så fungerade han som vanligt i skolan efter det här.

4.4 Hur hjälper lärare sina elever känslomässigt?

Reaktioner och sorgearbete

Efteråt i klassrummet kom reaktionerna. En som känt den döde grät. Hon fick
prata om det och ingen gick undan, berättade Margareta. Att prata öppet om
eleverna vill och ta hjälp av gruppen som stöd vid ett sådant här tillfälle är
betydelsefullt, menar Margareta. Gruppen är en tillgång där eleverna ofta känner
trygghet och stöd. Iris sa: De visar väldig medkänsla när någon har drabbats av
död i sin omgivning. Om det har hänt något så berättar i regel eleverna för
varandra först.

Alla människor reagerar olika inför ett besked om ett dödsfall.
”Ju svårare den intellektuella funktionsnedsättningen är, desto mindre är
chansen att den utvecklingsstördes sorg upptäcks…//…Alla visar inte sin sorg
utåt och kan inte uttrycka den i ord” (Molander, De utvecklingsstörda och
döden, s.31, 1997). När utvecklingsstörda drabbas är det viktigt att känna till hur
sorgereaktionerna kan se ut för att dessa inte skall misstolkas som
beteendestörning och medicineras med lugnande medicin. Här följer en
uppställning (ibid s.34) på vanliga reaktioner som kan förekomma hos
utvecklingsstörda när de drabbats av sorg:

Hälsoeffekter                                      Psykosociala och emotionella     Ändrad livsstil
                                                              effekter

Alla slags sömnproblem                      Gråter                                            Fysiskt mindre aktiv
Är ovanligt trött                                   Är nedstämd, förvirrad                 Isolerar sig från andra
Har tappat aptiten                                Är irritabel, kinkig                        Är mer passiv, bara sitter, ser mer på TV
Olika slags värk/smärtor i kroppen     Är aggressiv mot andra i ord        Gör färre saker än tidigare
Har ofta huvudvärk                             Har blivit orolig, mer nervös,       Sämre hygien, oordnad klädsel
                                                             ’darrig inuti’
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Då en elev dör finns det i regel en handlingsplan för hur man skall agera på
skolan. I den föreslås ofta en minnesstund. På den deltar alla och den kan ses
som en viktig del i sorgearbetet och som en hjälp att förstå det som har inträffat.
När det gäller människor med utvecklingsstörning kan ett sorgearbete ta längre
tid. (Molander, s.15, 1997 ). Kanske bidrar svårigheter i kommunikation och
förståelse över vad som hänt  till en längre bearbetning av det inträffade. ”Den
som inte visar sin sorg kan vara precis lika förtvivlad som andra” (ibid,s.14)
därför är det viktigt att respektera varje persons sätt att sörja. Kristina berättade
att om en anhörig till en elev dött, så säger hon till eleven: Jag kommer att tala
om varför du är ledsen. Det kan man säga, tycker jag, och så får man respektera
om han/hon inte vill det. Man måste respektera elevens vilja. Men jag försöker
övertala för jag tror det öppnar kanaler till andra elever.

Margareta berättade för mig att hon hade varit på en föreläsning som hette: ”Att
vara utsatt för andras utsatthet.” På föreläsningen gavs riktlinjer för hur man
bemöter sorg hos barn. Margareta gav mig en dikt som hon fått vid det här
tillfället. Några ord ur den får inleda min nästa fråga till lärarna:

”All äkta hjälpsamhet
börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa.”

Hur hjälper grundsärskolelärare sina elever känslomässigt?

Kristina:

Man hjälper eleven känslomässigt med att vara medmänniska. Vara med och
vara bredvid. Det är viktigt att som lärare ha tänkt igenom det här själv.

Ove:

Några timmar efter det att jag gett informationen om flickans död till eleverna,
kände jag mig osäker. När olika reaktioner kom från eleverna kände jag att jag
ville veta om vi handlat rätt. Jag ringde en psykolog och sa: Jag känner att
marken gungar. Vi vill veta om vi gjort rätt.  Psykologen kom och vi satt i små
grupper elever, jag och psykologen. Psykologen gav genom sin profession
eleverna hjälp att uttrycka sig genom att ställa rätt frågor. Det var ett stöd …

Margareta:

Många frågor kom upp i samband med Estonia och det kom upp om och om
igen. Vi bearbetade det länge. De frågade: Ligger dom i sina hytter? och så där.
Det kom upp igen när filmen Titanic visades. Då pratade vi om Estonia igen. De
fick teckna och måla om det här.
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/…/

Jag hade två elever som kände en elev som gick bort här på skolan och det var
minnesstund. Det var väldigt fint. Man visade en video på eleven på
storbildsvideo. Den visade en del roliga händelser. Läraren tände ljus, man
läste dikt och höll ett kort tal. Efteråt i klassrummet kom reaktionerna. En som
känt den döde grät. Hon fick prata om det och ingen gick undan. Hon ville vara
bland kamraterna. De känner stöd i gruppen vid ett sådant tillfälle. Jag har
alltid tagit upp saker i grupp. De har velat det. Vill de gå undan så får de
naturligtvis det men de känner sån trygghet här. Vi har absolut inget hysch-
pysch utan pratar öppet om det mesta. På det sättet tror jag att man kan hjälpa
dem känslomässigt.

Vivianne:

Jag tror att man hjälper barnen med att tala om att man kommer igenom
sorgen. Att tala om att du kommer att vara ledsen, du får vara ledsen.

Iris:

Jag tror att man kan hjälpa eleverna genom att de får prata så mycket de
behöver när det har hänt något.

Lärarna talar här om olika vägar att hjälpa eleverna känslomässigt vid ett
dödsfall. Alla framhåller hur viktigt det är att prata med dem om det som har
hänt. Att vara med och bredvid i sorgen. Vid fallet där en elev dog tog läraren
hjälp av en psykolog som gick in i gruppen och samtalade med eleverna efter att
de fått beskedet om dödsfallet. Estoniakatastrofen bearbetades länge och barnen
fick rita och måla om olyckan. Lärarna är aktiva och hjälper eleverna
känslomässigt på olika sätt när det behövs. Det finns en beredskap för att arbeta
med känslor av olika slag.

Att delta i begravningar om man vill, kan också hjälpa eleven förstå det
inträffade. Kristina berättade att det inte var alla som var med på begravningen i
kyrkan när läraren hade dött, men hon berättade för de som inte var med hur det
hade varit. Däremot besökte alla gemensamt graven när de efter en lång tid fick
veta var den var belägen. Kristina sa: När vi fick veta det åkte alla dit och satte
blommor. Det blev ett djup i det hela, en viss stämning.
Margareta som berättade om sin mammas begravning sa att eleverna var nyfikna
och frågade: Gråter man i kyrkan? Vad säger prästen? Grät du? De hade inte
själva erfarenhet från någon begravning och ville veta. Detta tyder på att det
finns ett behov av att få veta om hur begravningsceremonier går till och vad som
är socialt acceptabelt beteende vid en begravning. Det här lägger även forskarna
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Yanok och Beifus stor vikt vid. Detta förtydligar de i förslaget till kursplan som
jag tidigare citerat.

4.5 Har utvecklingsnivån någon betydelse?

Eftersom frågor om döden är abstrakta och svåra att förstå kan man tycka att
bearbetningen av dem borde ta hänsyn till elevernas intellektuella förmåga. Hur
ser lärarna på detta? Vilken utvecklingsnivå bör eleven befinna sig på för att
kunna bearbeta frågor om döden?

Ove:

Om eleverna bör vara på någon speciell utvecklingsnivå. Svårt…var går
gränsen? Den går långt ner…frågan är bara hur man gör. Det är här bilder
kommer in som ett viktigt hjälpmedel. Kanske gå till kyrkogården. På låg
utvecklingsnivå är det greppbart att någon dör, absolut. Absolut riktigt och
lönande att ta upp. Det vore förfärligt att sätta en gräns någonstans. Sorgen tar
sig bara olika uttryck.

Vivianne:

Vet inte. Alla barn har ju rätt till utbildning. Det tycker jag att den människa
som är närmast barnet får avgöra.

Margareta:

Om de skall vara på någon speciell utvecklingsnivå? Nej, jag tror att det går in
hos alla. Man får berätta och möta dem på deras sätt. Jag tror att jag kan
berätta för mitt barnbarn och hon är 2 ½ år. Det tror jag.

Iris:

Då tänker jag mig Kyléns ABC-stadier. Svårt att säga generellt men man bör
nog ligga på en nivå så man uppfattar vad döden är för någonting. Men jag vill
inte generalisera. Om en elev tar upp det här så skall man ta upp det vilken
utvecklingsnivå eleven än befinner sig på.

Kristina:

Om de varit på lägre begåvningsnivå…Jag hade tagit upp det på samma sätt.
Man måste kanske välja lämpligt kommunikationssätt. Möjligt att det hade blivit
mer individuellt eftersom man måste välja olika kommunikationssätt. Det är
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ingen man skall neka. Känslorna är oskadade. Sörja och sakna finns även hos
dom.

Att använda olika och lämpliga kommunikationssätt när man samtalar om döden
med elever på lägre utvecklingsnivå är nödvändigt, menade Kristina. Hon hade
erfarenhet från undervisning i träningsskoleklasser. Kristina sa vidare:
Känslorna är oskadade. Sörja och sakna finns även hos dom.
Menade Kristina de gravt utvecklingsstörda? Kan de känna sorg?
”…också gravt utvecklingsstörda kan uppleva att det är svårt att skiljas från
andra. Om dessa upplevelser skall kallas sorg är i en del fall osäkert, i andra mer
troligt.”(Furenhed, R, En gåtfull verklighet, s.65, 1997).
Utvecklingsnivån verkar således endast ha betydelse när man skall välja
lämpligt kommunikationssätt.

Av dessa fem lärare är det ingen som sätter någon gräns för vilken
utvecklingsnivå man bör vara på för att kunna bearbeta frågor om döden. Det
viktiga för dem är att möta eleverna som människor. Många utvecklingsstörda
har undanhållits information om att människor i deras omgivning har dött och
information om vad döden innebär. Olika orsaker kan finnas till detta handlande.
Man har velat skydda den drabbade från ångest, man har saknat kunskap och
beredskap för dessa händelser, den drabbade har själv aldrig tagit upp ämnet,
personalen har själva inte bearbetat dessa frågor och känner osäkerhet inför dem
eller man tror inte att den drabbade kan förstå något av det som hänt. Molander
framhåller att praktiskt taget alla förstår åtminstone någon  sida av förlusten och
de kan i varje fall uppleva alla de känslor av förlust, smärta och sorg som följer
med” (Molander, De utvecklingsstörda och döden, s.18, 1997). Molander skriver
vidare: ”Bristen på kunskap har gjort att människor har kunnat hävda att inte ens
personer med lätt utvecklingsstörning förstår särskilt mycket av döden och att de
med måttlig och svår utvecklingsstörning säkert inte förstår något alls.” (Ibid,
s.18). De lärare jag intervjuade visade inga sådana brister.

4.6 Hjälpmedel

Två av lärarna berättade att de hade läst böcker med temat döden för sina elever.
Böckerna de läste var Bröderna Lejonhjärta  och Grodan och fågelsången. Den
skönlitterära texten hjälper eleverna med det de inte själva har ord för. Oves
klass fick skriva egna dikter eller skriva av dikter från olika tidningar och
poesiböcker. Viviannes elever fick se bilder på exempelvis en kyrkogård .
Margaretas klass fick rita och måla. ”Bild är något mycket ursprungligt hos
människan och för vissa verbalt handikappade tillsammans med kroppsspråk
deras enda språk.”(Bakk, A, Grunewald, K, Nya omsorgsboken, s.264, 1991).
Flera av lärarna frågade mig om jag kände till några bra böcker som beskrev
döden. Jag gjorde ett besök på SIH: Statens Institut för Handikappfrågor i
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skolan, där man har läromedel för handikappade. Där hittade jag en bok som är
skriven för särvuxelever samt äldre gymnasiesärelever. Boken heter ”Eriks
mamma dör” och är skriven av Maj-Britt Näslund, 1994. Den beskriver en
utvecklingsstörd pojkes reaktioner när mamman har dött och han får flytta till ett
gruppboende. Många olika känslor såsom ensamhet, saknad , skuld samt känslor
i samband med mammans begravning tas upp i boken. Detta låter kanske tungt
men det slutar positivt. Erik mognar när han får ta mer ansvar för sin tillvaro.
”Det är roligt att själv få bestämma vad man vill ha”, säger han. I sista kapitlet
träffar han en flicka och blir kär. Den här boken kan vara bra att ha som
utgångspunkt när man bearbetar frågor om döden. Boken är illustrerad av foton
som uttrycker vad Erik känner och i slutet finns dessutom flera förslag på frågor
som man kan ta upp efter läsningen. När det gäller behovet av hjälpmedel när
man skall bearbeta frågor om döden med utvecklingsstörda, sa Kristina så här:
Det enda hjälpmedel jag hade vid samtalen var ett levande ljus. Vi hade ju den
här situationen och det behövdes inte något mer. Om man som lärare bestämmer
sig för att ta upp frågor om döden med sina elever, utan att som i Kristinas fall
ha en konkret situation att utgå ifrån, är utbudet av hjälpmedel för
grundsärskoleelever inte särskilt stort. Jag tänker då i första hand på bra böcker
och bilder som beskriver döden på ett konkret sätt.

5 Sammanfattning och diskussion

Jag har utifrån de intervjuer som jag gjort med fem grundsärskolelärare, strävat
efter att ge en bild av hur de bearbetar frågor om döden med sina elever. De
lärare som jag har intervjuat har alla bearbetat dessa frågor vid olika tillfällen.
Arbetssättet och bearbetningsprocessen har för dem blivit olika beroende på
vilken situation man utgått ifrån. Att meddela eleverna att en klasskamrat eller
lärare har dött blir helt annorlunda än att prata om döden kring alla helgons dag
eller påsk. Jag skall nu sammanfatta och diskutera mitt arbete med hjälp av
följande teman:

Samspel och kommunikation
Tid och upprepning
Konkretion och begreppsbildning
Grupptillhörighet och individualisering

5.1 Samspel och kommunikation

Att kommunicera betyder att dela, att göra gemensam. ”Kommunikation är en
social process  som bygger på ömsesidighet och innebär att man delar
erfarenheter, känslor och handlingar. Förmågan att kommunicera är någonting
man lär in och utvecklar i samspelet med omgivningen” (Brodin, Thurfjell,
Bedömning av kommunikativ förmåga hos personer med utvecklingsstörning,
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s.4, 1995). Undersökningar som gjorts på området kommunikation visar att ”för
mer än 70 % av alla människor med utvecklingsstörning så är kommunikation
något svårt och komplicerat” (ibid,s.5). Ett stort utrymme lämnas därför ofta för
tolkningar hos samspelspartnern, i det här fallet läraren, i de fall då
kommunikationen är icke-verbal.
Vivianne som hade lågstadieelever berättade att hon brukade läsa en barnbok,
Grodan och fågelsången av Max Velthuijs, delvis citerad i inledningen. Boken
handlar om Grodan och hans vänner Grisen, Ankan och Haren. Djuren resonerar
om vad döden är. ”Allting dör” säger Haren efter att ha pekat upp i den blå
himlen. ”Vi med?” frågar Grodan. Haren vet inte riktigt och svarar därför:
”Kanske, när vi blir gamla”. De begraver koltrasten. Boken slutar med att de
leker som vanligt, har roligt och de hör en koltrast sjunga. Frågar barnen något
när du läser den här sagan?” undrade jag. Vivianne svarade: Nej, dom frågar
inte. Frågar dom så är det ofta något som rör dom nära där dom är. Vilken
tröja ska jag ta? Eller: Vilken färg ska det vara? Just nu har jag så svaga barn.
De frågar väldigt lite
I efterhand när jag funderat över denna av mig spontant ställda följdfråga, inser
jag att det varit bättre att fråga hur barnen reagerar på sagan. Jag skäms lite över
den fråga jag ställde, eftersom mina år som assistent åt en autistisk elev gett mig
både en ökad receptiv förmåga och erfarenheter av hur vida de icke-verbala
uttrycken är. Frågan får bli ett exempel på hur lätt man hamnar i fällan att se på
kommunikation som enbart verbal och att man måste få en verbal bekräftelse på
något man framför som lärare.

Det värdefulla i den här situationen, då Vivianne sitter tillsammans med sina
elever och läser sagan, är enligt min uppfattning att hon trots utebliven visad
respons inte underskattar barnens förmåga att ta till sig budskapet. Hon delar
erfarenhet, känslor och handling med sina elever, men hon vet inte säkert vad
barnen tänker, upplever eller förstår när hon gör det. Hon log mot mig under vårt
samtal och sa: Jag kan inte veta om de förstår, nej, jag kan inte veta om de
förstår. ”För att ha någonting att tala om krävs att man har många olika
erfarenheter”(Brodin, Thurfjell, s.12, 1995). Barnen frågade inte något, men det
kanske är så att de fått en första upplevelse av vad döden är genom den här
berättelsen. Det kommunikativa innehållet i texten hittar kanske inga
beröringspunkter i barnens begreppsvärld, men ger dem en ny och viktig
upplevelse för att kunna bilda ett begrepp.
Vikten av att ge utvecklingsstörda barn upplevelser som de kan kommunicera
med andra, betonar Kylén, (Kylén,  Icke-verbal kommunikation hos
begåvningshandikappade, 1983). Barnens frågor rörde det som var nära där dom
är, enligt Vivianne. Deras frågor var ofta situationsbundna. De kommunikativa
funktionerna utvecklas successivt hos barn och ”förmågan att kommunicera är
även relaterad till personliga faktorer, begåvning, initiativförmåga, lust att
samtala med omgivningen samt till rent fysiska förutsättningar” (Brodin,
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Thurfjell, s.23, 1995). Att kommunicera är svårt och komplicerat för många på
grundsärskolan. Flera olika vägar måste prövas innan man når fram till varandra.

5.2 Tid och upprepning

Allt har sin tid…lyder en välbekant strof. Allt tar sin tid är mer passande när
man skall beskriva något som bearbetas i grundsärskolan. Det tar tid att forma
ett begrepp som döden om man har en utvecklingsstörning. Att låta det få ta sin
tid är något man tillåter i grundsärskolan. Under mina samtal med lärarna
återkom tiden som betydelsefull, flera gånger. Margareta sa: Det är inte säkert
att det går som man planerat en dag. Tar vi upp något sådant här får det ta sin
tid.
Att vara flexibel och hela tiden sätta barnens behov i centrum är något som
lärarna prioriterar. Upprepning av allt är nödvändigt, då inlärning ofta tar lång
tid. De forskningsrapporter som jag läst betonar även de betydelsen av tid och
upprepning. Yanok och Beifus rekommenderar i sin kursplan att bearbeta frågor
om döden varje vecka över flera månader, istället för flera dagar i följd över en
kort period.
Kristina sa: Nästa dag upprepade vi det här. Tände ljus igen och satt och
pratade. Vi hade flera sådana här tillfällen för det kom upp då och då i
barngruppen. Vivianne menade: Sedan är det ju så att vi måste hela tiden
upprepa allting. Vi tar det om och om igen. Hos Vivianne och övriga lärare finns
hela tiden en tro på utveckling och en medvetenhet om att frågor om döden
måste få ta sin tid.

5.3 Konkretion och begreppsbildning

När min dotter var liten gick hon fram till en gråhårig tant på bussen och
frågade: ”Ska du dö snart?” De tillfrågade behövde inte se gamla ut, men flera
som hade grått hår fick den här frågan av henne under en tid. Ett exempel på hur
ett barn söker bilda sig ett begrepp om döden och vår dödlighet.

Flera av lärarna har under våra samtal talat om hur viktigt det är att vara tydlig.
”Den som har ett begåvningshandikapp är mer beroende än andra av konkreta
upplevelser för att förstå och därmed också att lära.”(Bakk, A, Grunewald, K,
Nya omsorgsboken, s.128). Elever på grundsärskolan befinner sig ofta, som jag
tidigare tagit upp, enligt Kylén på C-stadiet. Att variationerna är stora och
gränserna diffusa mellan stadierna måste man hela tiden ha i åtanke. På detta
stadium börjar man inse att döden är oundviklig och så småningom även att den
döde inte kan återvända till livet igen. Vissa saker och företeelser som man
kopplar ihop med döden såsom kyrkogården, gravstenar, gravplatser,
dödsannonser m m kan vara konkreta exempel i undervisningen. Vad som
händer med kroppen är också intressant att prata om för eleven på C-stadiet.
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 Även föremål från naturen kan vara användbara för att konkretisera att allt
levande dör. Man kan använda sig av en blomma, som man iakttar förändringar
hos varje dag för att illustrera en livscykel. Små barns första upplevelser av
döden är ofta en död fågel. Alla barn har dock inte samma möjligheter att
uppleva livscyklerna i naturen. De måste få hjälp att bilda sig ett begrepp om
vad döden är. Om begreppsbildning har Sven G Hartman skrivit följande:

”Begreppen får ett innehåll genom att de relateras till någonting utanför dem själva. De måste
förankras inåt, i personens egna erfarenheter och upplevelser och i ett behov av att strukturera
och formulera dessa erfarenheter och upplevelser. Men det finns också en förankring utåt, i
andras erfarenheter och i ens kommande upptäckter i omgivningen. Det är först med en sådan
förankring som begreppen blir meningsfyllda och användbara som redskap med vars hjälp
man kan gripa om tillvaron och kommunicera med omgivningen. Utan sådana begrepp kan
man ingenting begripa.”(Hartman, SG, Barns tankar om livet, s.258)

Att ha en förankring inåt genom personliga erfarenheter, samt utåt i andras
erfarenheter, menar Hartman är nödvändigt för att kunna gripa om tillvaron.
Erfarenheter är därför viktiga att ha, om man skall bilda sig ett begrepp om
döden. ”Ju mer begränsad erfarenheten är, desto trängre blir naturligtvis
perspektivet, och desto omöjligare blir det att se med andra ögon än sina egna.”
(Petri, B, Fundera tillsammans, s.29, 1979).

Naturligtvis önskar man att barn och ungdomar skall slippa få erfarenheter av att
närstående människor dör. Om man har en kognitiv begränsning kan det dock
underlätta om man i skolan får stifta bekantskap med begreppet, innan man
möter det konkret i livet.
Med åldern kommer fler erfarenheter av att människor dör. Molander framhåller
i sin bok att förståelsen för begreppet död har ett starkare samband med
personens ålder än med hans intellektuella nivå. Detta överensstämmer väl med
Gunnar Kyléns teori om de sociala erfarenheternas betydelse för att få insikter
om livet och döden. När utvecklingsstörda personer åldras verkar de få ett bättre
begrepp om döden än de hade som yngre. Om man vill undersöka vad en
utvecklingsstörd förstår av begreppet död måste man därför inte endast se
kognitivt på det hela, utan även få med den utvecklingsstördes ålder i
bedömningen.

5.4 Grupptillhörighet och individualisering

Att tillhöra en grupp betyder mycket när man behöver få stöd i en kris. Många
andra behov kan även tillfredställas av den grupp man tillhör. Där får man
bekräftelse och uppmuntran och man lär sig samarbeta. Jag tror att
gruppidentiteten på grundsärskolan skapar en  trygghet hos eleverna. Flera av
lärarna nämner gruppen i våra samtal. Ove sa: Fördelen är att vi inte har så
stora grupper, utan vi samlas vid runda bordet och där är det tillåtet att prata
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om precis allting. Vi är som en familj. Det blir ett familjärt förhållande. Detta
tar tid att bygga upp. Han tillägger …ibland tror jag att dom som har gått ett
tag på ”sär” har lättare för att prata om känslor, än dom som kommer från
grundskolan.
Efter att ha fått ta del av en bit av verkligheten på särskolan håller jag med Ove
om detta. Han säger vidare: Gruppen är en stor tillgång. När vi sitter vid runda
bordet skall alla yttra sig och alla skall lyssna.
För att öppna sig för andra människor i en grupp underlättar det om man känner
trygghet. För de grundsärskoleklasser jag hört berättas om handlar det
genomgående om ett öppet klimat, trygghet, ärlighet och att respektera varandra.
Det låter som en idyll. Jag vet genom egna erfarenheter från särskolan att det
inte alltid är så här.
Som i alla elevgrupper uppstår konflikter emellanåt. Att lösa sådana är inte alltid
lätt om man har svårt att uttrycka sig verbalt. ”För barn med kontaktstörningar är
gruppen viktig. Även om barnet inte tar kontakt med någon, så söker ändå andra
barn kontakt med dem. De knackar på deras skal och väcker deras nyfikenhet.”
(Bakk, A, Grunewald, K, Nya omsorgsboken, s.159, 1991). Att klasskamrater
krävt uppmärksamhet av en kontaktstörd elev har jag upplevt i mitt arbete som
assistent. Jag har varit med om att denna handling inte enbart väcker nyfikenhet
utan också kan väcka ångest. Men gruppen är viktig och även de kontaktstörda
eleverna är beroende av sin grupp. Min studie visar också att i särskolans små
elevgrupper kan förutsättningarna vara goda för en individualiserad bearbetning
av frågorna kring döden. Dels är det lättare för läraren att upptäcka den enskilde
elevens reaktioner än i en stor klass i grundskolan, dels finns det relativt gott om
tid att möta hans eller hennes behov.
När jag inledde det här arbetet visste jag att jag gav mig in på en
forskningsmässigt ”jungfrulig mark”. Som jag tidigare nämnt finns det mycket
lite skrivet om de utvecklingsstörda och döden. Att kunna bidra med en
undersökning om hur lärare bearbetar dessa frågor i grundsärskolan känns därför
meningsfullt. Molanders påstående som jag citerade inledningsvis, att
särskolelärare inte vet hur man skall beskriva döden, orsaker till den och hur
begravningar går till, stämmer dåligt med den bild jag fått. Jag är medveten om
att fem lärares berättelser om hur de arbetar med detta, är ett begränsat underlag
för att kunna ge en heltäckande bild. Jag hoppas ändå att den jag har framställt
utifrån dessa berättelser, skall öppna för samtal mellan lärare och vidare
forskning om hur man skall bearbeta frågor om döden med elever i särskolan.

”De lekte och hade roligt ända tills solen gick ner.
’Är inte livet härligt?’ sa Grodan.”
(M, Velthuijs, Grodan och fågelsången, 1991)



28

Intervjuguide

1. Kan du berätta om dina erfarenheter av att samtala om döden med elever?
2. Hur upplever du att det är att samtala om dessa frågor med eleverna?
3. Vilken utvecklingsnivå bör eleven befinna sig på för att samtala omkring

döden?
4. När tycker du att det är lämpligt att ta upp ämnet ?
5. Vilket tycker du är att föredra? Att arbeta med frågor om döden i grupp eller

enskilt?
6. Kan du berätta om något tillfälle när någon av dina elever själv tog upp detta

ämne?
7. Hur kan man hjälpa elever känslomässigt vid ett dödsfall?
8. Har du använt några hjälpmedel vid dessa samtal?
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