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Det här arbetet handlar om hur man som lärare ska bemöta ett barn som sörjer och hur barnet som sörjer reagerar.
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1.  Inledning

1:1 Bakgrund

För många är döden och sorg något som är väldigt svårt att tala om och man vet inte många gånger hur
man ska handla eller hur man ska vara då man möter någon som sörjer. Efter en föreläsning med
studentprästen kände jag hur viktigt det är att jag som lärare är förberedd på hur jag ska handla i en
krissituation. Efter händelser som t ex Estoniakatastrofen, branden i Göteborg, känner jag att döden
och sorgen är något som vi alla kommer att få kännas vid på ett eller annat sätt. Därför kan det vara
bra att veta hur man ska handla om döden drabbar en elev, hela klassen eller någon lärare på skolan.
Det är viktigt att veta vad man som lärare ska göra och hur man kan underlätta för de drabbade.

Under min LSS kurs (Läraren, skolan och samhället) läste jag Birgitta Hjelms licentiatavhandling
”Vad är det för mening med livet om man ändå ska dö?” Den avhandlingen fick mig att inse hur
viktigt det är att diskutera frågor som livet och döden i skolan. Kursen tog för övrigt upp skolans
olika styrdokument och klargjorde att vi som lärare har som skyldighet att utarbeta lokala arbets-
och handlingsplaner. Hur vi bemöter barn i sorg är ett område som jag anser att det bör finnas en
handlingsplan för.

Efter att jag valt att inrikta mig på området barn i sorg så inträffade en olycka som gjorde att mitt
intresse förstärktes. Det var i februari 1999 då en grupp från en skola i Norrköping omkom i en
bussolycka i Värmland. Jag blev även mer intresserad av hur man som lärare kan få hjälp utifrån som
av t ex en krisgrupp, präst eller skolsköterska.

Som blivande lärare känner jag att det är viktigt att ha kunskap om hur jag som lärare kan bemöta
barn i skolan som sörjer. Jag vill genom detta arbete skapa mig en kunskapsgrund att stå på då det
gäller att möta barn i sorg.

1:2 Syfte

Mitt syfte med detta arbete är att ta reda på hur man bör bemöter ett barn som sörjer och hur ett
barn som sörjer reagerar. Jag tycker även att det är bra att veta hur man kan ta upp och samtala om
döden i skolan och hur man berättar för ett barn att någon har dött. Jag är även väldigt intresserad av
hur man på någon utsatt skola har handlat då det har varit många som sörjer. Jag skulle även vilja veta
hur vanligt det är att man har en handlingsplan för krissituationer.

1:3 Problemformulering

• Hur och när  bör man berätta för ett barn att någon dött?
• Hur kan ett barn reagera och hur sörjer de då någon nära anhörig dött?
• Hur hjälper man ett barn att bearbeta sorgen efter någon som har dött?
• Hur talar man om döden i skolan?
• Hur vanligt är det med handlingsplaner för krissituationer i skolan och vad kan de innehålla?
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• Hur har man på någon utsatt skola handlat då det varit många som har dött?
1:4 Metod

Litteraturundersökning
För att få mera förståelse och för att kunna svara på de frågor som jag har ställt har jag studerat en del
facklitteratur.

Intervjuer
Jag har valt att intervjua två personer som har anknytning till en större olyckan där fem barn och två
fritidspedagoger dog. Den ena är en rektor på den drabbade skolan och den andra är en präst som
har haft kontakt med skolan både före och efter olyckan. Jag gjorde mina två intervjuer vid slutet av
mina litteraturstudier då jag anser att det är bra att vara påläst när man intervjuar människor som har
varit med om en kris.

Jag ringde till dessa två personer i god tid för att fråga om de ville ställa upp på en intervju. Tid och
plats bestämde vi tillsammans. Jag berättade vad intervjuerna skulle handla om och att de skulle ta
mellan 30-60 minuter. Det visade sig att vid intervjun av prästen hann jag allt jag skulle, medan tiden
med rektorn kändes allt för kort. Jag fick svar på de frågor jag hade, men det kändes konstigt då
rektorn som jag intervjuade var väldigt jäktad under hela intervjun. Hon var försenad redan innan
och var sedan tvungen att ge sig iväg till ett annat möte.

Innan intervjun började presenterade jag mig själv och berättade om mitt syfte med intervjun och vad
jag ville med mitt examensarbete. Båda intervjuerna bestod av öppna riktade frågor, t ex ”berätta
om…” så att den intervjuade fritt kunde utveckla sina tankar kring det som jag fann betydelsefullt för
mitt arbete. Intervjufrågorna skiljer sig lite eftersom de berörde olika yrkeskategorier medan innehållet
ibland kan vara liknande då det gäller samma olycka. Därmed får läsaren en helhet i det som den
intervjuade berättade. Ibland kan det även vara så att rektorn inte berättade om något som istället
prästen berättade.

Jag har även tagit kontakt med fem skolor för att ta reda på om de har någon krisplan och i så fall hur
väl den är utformad. Mitt mål med denna undersökning har främst varit att titta på hur vanligt det är att
man har en krisplan på skolorna. På vissa skolor fick jag en hel del bra kommentarer som jag
kommer att diskutera och berätta om i diskussionen.

Jag har i intervjuerna valt att inte nämna rektorns och prästens riktiga namn. Jag nämner heller inte
skolornas namn. Detta för att skydda de berörda.
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2. Litteraturgenomgång

2:1 Att berätta för ett barn att någon har dött

Då någon nära anhörig till ett barn har dött är det bäst om den nyheten får komma från de vuxna som
barnet står närmast. Under kriser och förändringar är det viktigt att barnen har tillgång till någon som
de upplever pålitlig och omtänksam och som de har en bra relation till. Det bästa sättet är att låta
barnen få reda på att någon har dött så snart som möjligt. Barn är bra på att se hur vi mår och märker
snart att det är något som inte stämmer (Jarratt, 1996). Innan man berättar för ett barn att någon har
dött kan det vara bra att fundera över dessa frågor;
• Vilken ålder har barnet och hur moget är det?
• Vilken förståelse har barnet av döden?
• Vad har barnet för tidigare erfarenheter?
• Hur väl kände barnet den döde?
• Vilka var omständigheterna?
• Hur brukar barnet klara av svårigheter?
Efter att ha tagit reda på dessa frågor kan man sedan lägga informationen på rätt nivå (Huntley, 1996).

När du ska berätta för ett barn, som är två till tolv år, om vad som har hänt ska du söka upp en plats
där du kan prata med barnet i lugn och ro. Under det första samtalet bör du ge den viktigaste
informationen. Tala om vem som har dött och vad detta berodde på. Du ska svara uppriktigt på de
frågor som barnet ställer då alla barn kan ta till sig en viss nivå av insikt om döden. Om barn saknar
information om något fyller de lätt ut med sina egna fantasi. Vi kan bespara barns fantasifulla fasor
genom att bemöta deras frågor med uppriktiga svar på ett enkelt och klart sätt (Huntley, 1996). Det
är viktigt att man är så konkret som möjligt i sitt berättande. Då det gäller yngre barn ska man undvika
begrepp som ”själen” och omskrivningar som ”sömn” eller ”lång resa”. Man kan t ex säga ”Mamma
är död och nu när hon är död så har hennes hjärta slutat att slå, hon kan inte äta mer, hennes hår har
slutat att växa och hon har inte ont längre” (Dyregrov, 1990).

Det kan hända att barn inte tror på det som vi berättar för dem då någon har dött. De vill gärna
förneka det som hänt eller så kan de ge sig själva skulden istället. Därför är det viktigt att vi pratar
rättfram om förlusten och inte gör sköna omskrivningar över vad som har hänt (Jarratt, 1996). Om
barnet förnekar det man har berättat kan det vara ett tecken på att de inte kan ta in allt på en gång
utan behöver mer tid på sig att smälta det som har hänt. Då kan man t ex säga ”Jag förstår att det kan
vara svårt att förstå att detta verkligen har hänt din mamma, men tyvärr är det sant.” Dessa barn kan
även behöva höra det som hänt flera gånger den första dagen (Dyregrov, 1990). Den informationen
som man ger till ett barn behöver inte alltid vara heltäckande, men det är då viktigt att man
vidareutvecklar det man har sagt genom att lyssna till barnets frågor och kommentarer. Det gäller hela
tiden att vara lyhörd (Jarratt, 1996).

När man pratar med ett barn om döden är det viktigt att vara så ärlig som möjligt. Då man talar om
livet efter döden måste man respektera olika religioner och att äldre barn kan ha egna idéer om livet
efter detta (Jarratt, 1996).
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2:2 Ett barns sorg och reaktioner då någon har dött

Enligt John Bowlbys erfarenheter kan ett barn klara av en förlust bra om:
• barnet och den som har dött har haft en bra relation med varandra.
• barnet har fått riktig information om det som har hänt och om de har fått ställa de frågor som de vill

och fått ärliga svar. Med detta menas att den som svarar ska medge att den inte alltid har svar på
allt.

• barnet har fått delta i familjesorgen, både offentligt och privat.
• barnet alltid har någon vuxen som de litar på för att få tröst (Jarratt, 1996).

Då en familj går in i en kris är det mycket smärtsamt för ett barn. Detta beror på att barnet mister den
normala tryggheten som det vardagliga och välkända hemmet erbjuder. Det är även mycket jobbigt
för ett barn att uppleva föräldrarnas sorg (Foster,1990). Omgivningens stöd, familjebakgrunden,
barnets uppfattning om sig själva och tidigare erfarenheter av döden är några faktorer som bidrar till
att barn förstår vad som händer då någon har dött (Jarratt, 1996).  Barn sörjer på olika sätt beroende
på ålder, personlighet och läggning. De påverkas även av hur deras föräldrar sörjer. De kan känna sig
ensamma och utelämnade i sin sorg, samtidigt som deras behov av omsorg ökar (Foster,1990). Det
är viktigt att komma ihåg att det finns flera likheter än olikheter  mellan vuxnas och barns sorg. Barn
upplever samma längtan och saknad och har samma ”konstiga” tankar och starka känslor som vuxna
har, då de har förlorat en älskad person (Dyregrov, 1999).

När ett barn får reda på ett dödsfall kan de reagera på många olika sätt. Vissa barn reagerar med
starka känslor som t ex ilska och gråt. Andra barn verkar oberörda och visar inte sina känslor alls
(Dyregrov, 1995). Det är viktigt att tänka på att barnets sorgereaktion påverkas av barnets ålder,
relation till den döde och dödsfallets art som t ex sjukdom, plötslig död eller olycka (Foster, 1990).

De vanligaste reaktionerna för barn är:
• Ängslan och rädsla
• Sömnstörningar
• Ilska eller annat beteende som drar till sig uppmärksamhet
• Tillbakadragande och isolerande
• Nedstämdhet, längtan och saknad
• Skuldkänslor och självförebråelser
• Lekar som knyter an till det som har hänt
• Barnsligare beteende
• Plågsamma minnesbilder och fantasier
• Funderingar om meningen med förlusten (Dyregrov, 1999 sid.15)

Många av dessa reaktioner kan dämpas efter de första veckorna eller månaderna, medan sorg,
längtan och saknad kan finnas kvar i åratal och i viss mån vara livet ut (Dyregrov, 1999).
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2:3 Barns uppfattning av döden

När man talar med barn om döden kan det vara bra att veta en del om hur barn ser på döden i olika
stadier av livet. Barns syn på döden utvecklas gradvis i relation till deras ålder. Denna syn påverkas
även av andra faktorer som psykologisk utveckling, emotionell mognad, förmåga att uthärda, tidigare
erfarenheter, omgivningen, kultur samt föräldrarnas attityder. Här kommer koncentrationen att läggas
på barnets dödsuppfattning i relation till åldern. Man kan dela upp barns tanke- och beteendemönster
i fem olika grupper som bygger på barnets utvecklingsnivå: 1) Barn under tre år, 2) Barn mellan tre
och sex år, 3) Barn mellan sex och tio år. 4) Barn mellan tio och tolv år samt 5) Barn mellan tolv och
arton år (Huntley, 1996).  För att ett barn ska förstå vad döden är måste de ha utvecklat ett begrepp
som gör det möjligt för dem att förstå vad som sker då någon dör (Dyregrov, 1999).

Tre år och yngre
Barn som är under tre år kan inte förstå så mycket av döden.. Barn i denna ålder är starkt beroende av
sina föräldrar, vilket gör att deras  oro gäller skilsmässa, särskilt från modern. För dessa små barn
innebär döden att skiljas åt (Huntley, 1996).

Tre till sex år
Barn som är mellan tre och sex år betraktar världen ur de egna erfarenheternas perspektiv (Huntley,
1996.) De har oftast inte tillräckliga erfarenheter av döden, även om de kan använda sig av orden dö
och död, för att kunna inse vad döden innebär (Dyregrov, 1999, Huntley, 1996).

Det mest smärtsamma för ett barn i denna åldern är själva skilsmässan, särskilt då de ofta har svårt att
skilja mellan en kort frånvaro och en permanent sådan (Huntley,1996). Barn i den här åldern har svårt
att förstå att döden är slutgiltig. De är vana vid att allt är som de brukar varje dag. Man går upp på
morgonen, går till dagis och kommer hem igen, och samma sak upprepar sig varje dag, så om allt
upprepar sig varför skulle inte den som är borta kunna komma tillbaka? (Dyregrov, 1999) Barn i
tre- till sexårsåldern tror att döden går att avvärja och de förutsätter även att de själva inte kommer att
dö (Huntley, 1996). Dessa barn kan genom sitt magiska tänkande tro att de döda lever vidare. De
tror t ex att den som har dött ska återvända och de har många föreställningar om vad den döde ska
äta och hur den ska hålla sig varm (Jarratt, 1996).

Barn i förskoleåldern kan se döden som ett straff för sina onda tankar eller handlingar. Om ett barn
tar på sig skulden för ett dödsfall blir de oftast passiva och inåtvända, men om de förnekar skulden
och lägger den på någon annan blir de istället arga och upproriska (Huntley, 1996).

Sex till tio år
För de yngre skolbarnen är tron på uppståndelse och återkomst något naturligt. Ibland kan de uppfatta
döden som ganska kortvarig som när Jesus dör varje långfredag och sedan vaknar på påskdagen
(Foster, 1990). Från första till tredje klass kan barnet tro att döden är något man kan bekämpa och
undvika bara man är stark nog. Döden tar bara de gamla och sjuka som är för svaga för att överlista
och besegra den (Jarratt, 1996). Till skillnad från de yngre barnen har skolbarnen utvecklat en
förmåga att abstrahera och tänka sig ett andligt liv efter döden. De kan t ex göra tankemässiga
åtskillnader mellan kropp och själ och delar inte längre de uppfattningar om att den döde lever vidare
i samma skepnad som före döden. Barnen kan även nu börja ana att döden är något slutgiltigt. Deras
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existentiella frågor kretsar ofta kring frågor som; ”Varför måste man dö?”, ”Hur känns det att dö?”
och ”Vart kommer de döda sen?” (Foster, 1990)

Barn som är mellan nio och tio år gamla får en mera mogen inställning till döden. De börjar inse att
döden är oåterkallelig och att de själva också kan dö (Jarratt, 1996). De håller gärna sin kunskap om
döden på ett sakligt plan och undviker istället ett djupare känslomässigt engagemang då det är första
gången som de konfronteras med att även de själva en gång ska dö. De kan även förstå att varken de
själva eller föräldrarna kan förändra livets och dödens villkor. Från och med denna ålder kan
människan leva med en existentiell ångest, som erfars genom skrämmande känslor om hjälplöshet
inför livets villkor. Vi börjar även att bygga ett mera sofistikerat skydd mot dessa tankar (Foster,
1990).

Tio till tolv år
Barn mellan tio och tolv år kan börja förstå den biologiska dödsprocessen och den känslomässiga
sidan av den. De kan ha lättare att förstå fakta kring någons död än känslorna kring den. Barn i den
här åldern har lättare att inse att döden inte är någon yttre makt som drabbar dem, utan en störning i
kroppen som gör att livet tar slut. Under tio- till tolvårsålden når barnen en vändpunkt i sin utveckling.
Döden blir nu mera abstrakt och andlig samtidigt som den uppfattas som personlig, universell och
verklig. Då de får en mera vuxen syn på döden förstår de intellektuellt att döden är slutgiltig och
omöjlig att avvärja (Huntley, 1996).

Tolv till arton år
Då man är mellan tolv och arton år har man i stort sätt samma uppfattning om döden som en vuxen
och man kan bearbeta döden på ett vuxet sätt. För en tonåring kan döden innebära att livet blir
avbrutet och de mål man har tänkt att uppnå inte blir uppnådda. Detta gör att tonåringar kan vilja
skjuta ifrån sig sin sorg och förneka den. Döden är allt för hotande för dem och den påminner om
deras egen dödlighet (Huntley, 1996).

2:4 Att bearbeta sorgen efter att någon har dött

Då man möter ett barn som har förlorat någon är det viktigt att tänka på att vara närvarande och
uppriktig emot barnet. Man bör även visa att man bryr sig om och är intresserad av det som har
hänt. Man ska visa att man är villig att lyssna på hur barnet tänker och känner och vad det behöver.
Barnet måste få tid på sig att reagera och anpassa sig och man ska göra det bästa för att hjälpa det.
För ett barn som har förlorat någon eller båda föräldrarna är det viktigt att man berättar att någon
kommer att ta hand om det, gärna även vem det blir. Det är även bra att barnet får veta att;
• den som har dött inte valde att lämna barnet.
• att den döde aldrig kommer tillbaka.
• att personens kropp kommer att begravas i marken eller brännas till aska (Jarratt, 1996).

Ett barn som har förlorat någon måste få möjlighet att ta farväl på det sätt som det behöver. Detta har
en läkande effekt på barnet. Några sätt att hjälpa ett barn att förstå en förlust kan vara att stärka de
positiva minnena av den som dött eller på något sätt uppmuntra barnet att komma ihåg och prata om
personen. Man kan stödja barnet genom att visa bilder och att tala om minnen. Så snart man kan
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efter en förlust ska man börja att följa vardagliga rutiner och regler. Detta ger barnet en känsla av
kontinuitet och regelbundenhet som lugnar det (Jarratt, 1996).

Att ta bort saker som tillhörde den avlidne allt för fort kan göra att barnet tvingas att acceptera
förändringen allt för fort och man berövar dem trösten i en mer gradvis förändring. Barnet bör få
möjlighet att delta i  beslut som när saker ska tas bort (Jarratt, 1996).

Att återvända till skolan efter ett dödsfall
Då någon i elevernas närhet dör, t ex en klasskamrat eller en lärare, upplever barnets hela omgivning
förlusten tillsammans. Däremot står ett barn som har förlorat någon nära anhörig ensam inför det som
kan bli en svår tid, då det kommer tillbaka till skolan. Återkomsten till skolan kan vara väldigt jobbig.
För att underlätta för en elev att komma tillbaka till skolan kan läraren prata med de andra barnen
och berätta för dem om vad som har hänt. Det kan vara bra om läraren försöker svara på elevernas
frågor, så barnet slipper att bli överöst av dessa då det kommer tillbaka. Det är även viktigt att man
berättar för eleverna hur de ska trösta och välkomna barnet (Jarratt, 1996).

Att ta farväl
Då någon nära anhörig har dött kan det var bra för barnet att ta farväl. Det kan vara en viktig del av
barnets bearbetning att vara med på en begravning eller minnesstund. Detta gör att barnet får se
många andra som känner sorg och kärlek till den som dött (Jarratt, 1996). Genom att barnen deltar
i dessa ritualer får de insikt om livet och döden. Ritualer markerar viktiga händelser i barnets nutida
och framtida liv. En begravning kan ha en stor symbolisk betydelse för barnet senare i livet. Att låta
barnet vara med på visning och begravning gör att det som hänt blir mera konkret och verkligt. Det är
viktigt för barnets vidare förståelse och förhindrar att fantasier som ”Han kanske inte är död i alla
fall” eller ”Det kanske har begåtts något fel - kanske det var någon annan?” uppstår (Dyregrov
1999).

Det är en stor hjälp för barnet om någon anhörig/vuxen kan berätta för barnet om vad som kommer
att hända under ceremonin. Då kan barnet själv välja om det vill delta eller inte (Jarratt, 1996). Här
följer några punkter på som man kan använda för att förbereda barnet inför en visning.
• Hur ser visningsrummet ut: vilka prydnader i form av blommor, ljus mm som finns där.
• Hur ser kistan ut: att den är öppen, vilken färg den har, hur den är dekorerad etc.
• Hur den döde ser ut. Någon som känner den döde väl ska gå in först och sedan beskriva för

barnet på vilket sätt den döde ser annorlunda ut.
• Temperaturen i rummet
• Att det inte är farligt om vuxna reagerar med häftig gråt och oro: att detta bara visar hur mycket de

tycker om den som dött.
• Att barn får lov att reagera precis som de själva känner, och att det inte gör något om de gråter.

Om de känner att de vill gråta får de göra det (Dyregrov, 1999).

Barn som inte får delta under en begravningsceremoni kan känna långvarig förbittring och vrede. De
kan känna att deras sorg inte är lika betydelsefull som de andras (Jarratt, 1996).

Ett barn ska aldrig behöva känna att det är pinsamt att gråta under en begravning. Om föräldrarna
känner att det kan vara svårt att gråta offentligt eller privat kan barnet få det intrycket att man inte ska
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gråta. Under begravningen kan det därför vara bra att låta barnet sitta bredvid någon som de inte
känner sig illa till mods med om de börjar att gråta (Jarratt,  1996).

Ett barn kan tycka att det är otäckt då man under begravningen t ex stänger kistan eller sänker ned
den döde i jorden. Små barn kan tro att den som de tycker mycket om begravs levande. Det är bra
att påminna barnet om att den som är död inte längre kan andas, se eller känna (Jarratt, 1996).

2:5 Att tala om döden i skolan

Innan man pratar om döden i skolan är det viktigt att man själv har funderat över vad man känner
inför döden. Om vi inte är medvetna om våra egna känslor inför döden, har vi ingen beredskap när vi
möter barnens raka frågor. Barn är bra på att läsa kroppsspråk och om vi med kroppen visar att vi är
besvärade då vi talar om döden, kan vi omedvetet kommunicera att döden är något man fruktar och
fasar för. Det är mänskligt att man upplever döden med blandade känslor, men vi måste få barnen att
acceptera att döden är en del av livscykeln (Huntley, 1996).

Barn kan lära sig att acceptera döden som ett naturligt inslag i livet om vi som vuxna tar upp ämnet
vid en tidig ålder och på ett objektivt och icke skrämmande sätt. Det är viktigt att vi hjälper dem att få
en sund uppfattning om döden (Huntley, 1996).

Sammanfattade råd då man pratar med barn om döden:
1.  Eftersträva öppen och ärlig kommunikation
• Ge förklaringar som passar för alla åldrar
• Undvik abstrakta förklaringar
• Minska förvirring och oklarheter
• Andvänd inte omskrivningar som ”resa” eller ”sömn” för döden.

2.  Ge tid för tankemässig hantering av problemen
• Tillåt frågor och samtal
• Var beredd på att samtalen kan bli korta
• Titta på fotografier, album mm
• Besök kyrkogården
• Acceptera barns lek

3.  Gör förlusten verklig
• Visa egna känslor
• Låt barnen vara med vid begravningen
• Låt minnen av den döde få vara framme

4.  Uppmuntra känslomässig bearbetning
• Bevara kontinuitet i hem och skola
• Undvik onödiga separationer
• Prata med barnen om rädsla för att de själva eller föräldrarna skall dö
• Prata med barnen om deras eventuella skuldkänslor (Dyregrov, 1990 sid.107)
2:6 Att hantera kriser på skolan
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På många olika sätt kan ett dödsfall angå skolan. Därför är det viktigt att de som jobbar på skolan
ägnar tid till att förbereda och planera vad som ska göras om något händer. På skolan kan det vara
bra att erbjuda kurser till lärarna som handlar om barn och död. Det är bra om lärarna har tillgång till
litteratur som de kan använda sig av om de vill fördjupning sig. Även skönlitterära böcker bör finnas
då man kan använda dessa tillsammans med eleverna. För att vara bra förberedd kan man på skolan
anordna en temadag för lärarna där man tar upp hur man ska handskas med dödsfall på skolan.
Under den temadagen kan man diskutera fram hur en krisplan kan se ut på skolan. I en krisplan är
det bra att ha med uppgifter som beskriver vad personalen ska göra och vilka resurser som de kan
använda sig av både i och utanför skolan (Dyregrov, 1990). Varje skola bör ha en utarbetad
beredskapsplan för hur man på bästa sätt ska bemöta och stödja barn i svåra situationer.
Beredskapsplanen ska vara en vägledning till vilka åtgärder som ska vidtas när krissituationer uppstår.
Då man bygger upp en beredskapsplan för krissituationer kan dessa punkter vara en bra
utgångspunkt. (se även bilaga 3)
• Dödsfall: Om en elev eller någon i personalen dör.
• Allvarlig sjukdom: Om en elev eller personal blir allvarligt sjuk.
• Katastrofer/olyckor/elevskador: Katastrofer i närmiljön, allvarliga elevskador på skolan eller

exkursion, olyckor vid skolskjuts.
• Andra krissituationer: Om en elev far illa i hemmet.
• Litteraturlista: Litteraturlistan kan innehålla en överblick över faktaböcker, prosa och lyrik som har

anknytning till sorger och kriser.
• Efterarbete: Under fliken efterarbete kan de finnas en mall för det brev man kan använda sig av i

en krissituation (Grinde skule 94/95).

När man drabbas av döden i skolan kan man markera detta på något sätt. En minnesstund där elever
och lärare samlas ger en värdig markering av det skedda. Ibland måste man ordna dessa
minnesstunder med kort varsel och det gör att det kan vara bra att ha organiserat detta innan det
händer. En minnesstund kan t ex innehålla:
• Minnesord från skolans rektor
• Några ord från klassföreståndaren
• Sång eller musik
• Prästen säger några ord
• Någon läser en passande dikt
Om man får ett besked om ett dödsfall under skoltid kan man tillsammans med eleverna sänka
flaggan till halv stång (Dyregrov, 1990).
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3. Intervjuer

3.1  Intervju med en präst

Prästen som jag har intervjuat är en kvinna som är 40 år och hon har arbetet inom yrket i 10 år. I
denna intervju kallar jag henne för Karin. Nu arbetar hon i en församling som har haft stor kontakt
med en skola som drabbats av en stor kris där fem barn och två vuxna dog i en olycka.

Inom församling har man samarbetat med skolan, som ligger i närheten, i 7,5 år. Man har en plan för
undervisningen i varje årskurs där man t ex pratar om relationer, vänskap, bibliska berättelser, har
kyrkovisning osv. Skolan har som tradition att besöka kyrkan fredagen före första advent, de har
även sina skolavslutningar i kyrkan. Man kan säga att skolan och församling har en bra kontakt med
varandra.

Vid olyckan som skedde kontaktades församlingen direkt och skolan blev ett centrum dit alla sökte
sig. På fredagskvällen öppnade man ett centrum till, kyrkan, dit folk sökte sig för att vara tillsammans.
Man lyssnade på musik, tände ljus och var tillsammans med varandra. Människorna som befann sig i
kyrkan kände en stor vånda över att ingen fick säga vilka det var som hade dött. Man fick inte säga
de dödas namn p.g.a. utredningstekniska skäl. Människorna hade även tankar om hur detta verkligen
kan hända. Det var även ett stort telefontryck till pastorsexpedition.

På lördagen var det minnesgudstjänst i kyrkan. Många ville vara med under gudstjänsten så det var
svårt att få rum med alla i kyrkan. En del fick vänta utanför. Det fanns en mer organiserad krisgrupp
som tog hand om de anhöriga och varje familj fick en kontaktperson. På måndagen hade man en
minnesstund i kyrkan för elever och lärare på skolan. Man fick fortfarande inte säga vilka som hade
dött, så prästen fick under predikan prata om ”våra vänner”. I kyrkan lyssnade de på musik, tände
ljus, pratade minnen och hade en tyst minut tillsammans. Inte förrän på tisdagen blev namnen på de
döda officiella. På söndagen hade man en tacksägelsegudstjänst där man läste upp namnen på de
döda. Veckan därpå följdes av sju begravningar på åtta dagar.

I skolan gick prästen ut och berättade om hur begravningarna skulle gå till. Man pratade även om
döden. Poliser kom ut och visade bilder på det som hade hänt och elever och lärare fick mycket
information om hur olyckan hade gått till. I skolan arbetade man de första veckorna med känslor som
har med sorg att göra. Man gjorde minnesplatser i klassrummen där de fanns kort på de döda och
där barnen fick skriva dikter, tända ljus och lämna blommor. De första veckorna var fritidsgården
och skolan öppen dygnet runt. Eleverna vandrade runt till de dödas minnesplatser och det var en
trygghet för dem att det fanns vuxna att ty sig till. Efter begravningarna vandrar en del elever till
kyrkan för att lämna blommor och besöka gravarna.

Karin tycker att det är viktigt att alla som vill gå på begravning ska få göra det. Det kan vara farligt att
stängas ute ifrån något som andra upplever. För att öka förståelsen för det som händer under
begravningen är det bra att prata om hur en begravning går till innan. Man ska även prata om hur
barnet upplevde begravningen efteråt. Barn kan bearbeta en begravning genom att leka begravning.
Visningen är endast för de närmast anhöriga. Då en människa har brunnit, vilket skedde i detta fall,
plastar man in kroppen och täcker den med ett mjukt vadderat täcke som de anhöriga får känna på.
Man får tid på sig att säga vad man vill och även lägga dit saker som man vill ska följa med den döde i
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graven. Karin berättar att anhöriga stannar olika länge under visningarna. En del går bara in en kort
stund medan andra stannar kvar och pratar.

Alla drabbade familjer fick i första skedet en kontaktperson som de samtalade med och fick ringa
när de ville. Familjerna har även stöttat varandra då de bor i samma område. I höst ska man ha en
träff med familjerna för att se om de har några önskemål om gemensamma träffar där man talar om
livet osv. Kommunens krisgrupp fanns även på skolan och varje dag träffades de för att samtala.
Denna bestod av människor från landstinget, socialen och kyrkan och det var de som arbetade med
personalen på skolan och de anhöriga. På skolan arbetade kuratorn och skolsköterskan med
eleverna.

Så här efteråt känner Karin att det kunde ha varit bra om de hade tagit hjälp från ett annat pastorat då
det gällde att anordna med begravningar och gudstjänster. Hon och hennes kollegor fick jobba en hel
del under denna period och det kan vara rätt slitsamt. Vid utvärderingen av krisgruppen i pastoratet
känner de att de har fungerat bra. ”Vi har varit ett lag som har hjälpts åt.”  Varken pastoratet eller
Karin har tidigare varit med om en så stor olycka som denna.

3.2 Intervju med en rektor

Jag har intervjuat en rektor som har varit med om att skolan har hamnat i kris. Olyckan drabbade
fem barn och två fritidspedagoger. Jag kallar rektorn för Anna.

Anna berättar att man sedan en tid tillbaka satsat mycket på kuratorhjälp på skolan. Kuratorn arbetar
med både enskilda barn, grupper av barn och de anställda. Man har även haft ett bra samarbete med
församlingen. På skolan hade man redan innan en bra och genomarbetad krisplan innan olyckan.
Krisplanen finns i en pärm på skolan och är tillgänglig för alla som jobbar där. I bilaga 2 kan du läsa
mer om vad man har tagit med i krisplanen.

En fredags förmiddag åker två fritidspedagoger och fem barn iväg från skolan. Klockan nio ringer
Annas telefon och en fritidspedagog, från en annan fritidsgård, meddelar att gruppen som åkt iväg har
hamnat i en olycka. Anna samlade ihop personalen som fanns på skolan och hon ringde även
krisgruppen som består av kuratorn, skolsköterskan, skolombud, fritidsledare och hon själv
(rektorn). Redan klockan tio kom det ut på nyheterna att en olycka hade skett. Föräldrarna till
barnen som hade åkt iväg började att ringa och klockan tolv var alla föräldrarna samlade. Även
skolans krisgrupp fanns samlad och det fanns även folk på skolan från kommunens egen krisgrupp.
Kommunens krisgrupp bestod av personer från kyrkan, landstinget och socialen. Varje familj fick
varsin kontaktperson från landstinget.

Anna berättar att föräldrarna betedde sig väldigt olika. En förälder åkte till olycksplatsen för att se om
han fick reda på hur det hade gått medan andra grät. Det var jobbigt att bara vänta då det tog lång tid
innan man visste om alla hade dött, om det var deras barn, om alla verkligen hade följt med på
morgonen osv. In i det längsta hoppades vi nog alla på att det inte var sant, att det var ett misstag
som hade skett, säger Anna.
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Skolan blev en kontaktpunkt för de anhöriga medan man öppnade kyrkan för andra som behövde
träffas och prata med varandra. Skolan och fritidsgården var sedan öppen dygnet runt och var
bemannad med personal från kommunens krisgrupp.

På lördagen hade man en minnesstund kyrkan. På söndagen samlades personalen på skolan för att gå
igenom hur de skulle bemöta eleverna på måndagen. Anna hade bett TT ”att låta oss vara ifred” och
det respekterade de. På måndagen samlades man sig i klasserna och gick sedan till kyrkan för att ha
en minnesstund. Eleverna producerade mycket bilder och dikter under den första tiden. Kuratorn
arbetade med klasserna och med enskilda lever på skolan. Under hela vårterminen fick de avlidnas
bänkar vara kvar. Man gjorde även minnesplatser för dessa elever där de andra eleverna lade
minnessaker, blommor och dikter. På rådhuset fanns det även en kondoleansbok där alla som ville
fick skriva.

Anna och kuratorn på skolan gjorde hembesök till de närmast anhöriga. Kuratorn och några ur
lanstingets krisgrupp gör fortfarande hembesök hos familjerna.

På skolavslutningen bjöd man in de anhöriga och man planterade ett träd på skolgården för de döda.
Bredvid trädet finns en sten med en plakett på där det står de dödas namn. Man hade en ceremoni
kring trädet och en präst höll tal vid det. Senare har det kommit till bänkar runt trädet som gör att
man kan sitta ner där och minnas. Man arbetar fortfarande med de anhöriga syskonen som finns på
skolan. De är med i en grupp som träffas för att samtala, de har t ex börjat att göra en minnesplats i
skolan, en glasmonter, där man har satt in kort och någon minnessak.

Anna berättar att hon tror att det kan var svårt att vara helt förberedd på en stor krissituation, men det
är viktigt att skolan har klart för sig vilka som ska göra vad om något hände. Hon kände att hon och
hennes kollegor fick en bra hjälp i början av kommunen, men det känns inte bra att de inte har gjort
någon utvärdering ännu. Det som hänt kommer de aldrig att glömma.

3.3  Fem skolor och deras krisplaner

Jag har varit i kontakt med fem stycken skolor och undersökt om de har någon handligsplan för
krissituationer. Mitt resultat är detta. Två av skolorna har en handlingsplan för krissituationer, en av
skolorna har börjat på en medan två skolor inte har någon alls.

På de två skolorna som har en krisplan är den väl strukturerad. Handlingsplanerna finns i en pärm
som alla som jobbar på skolan kan titta i. Inne i pärmen har man ett register där man kan lätt kan hitta
det som man söker t ex ”om en elev hastigt avlider eller blir svårt skadad under skoltid”,
”Uppföljning efter dödsfall”. På båda skolorna har man använt sig av planen på olika sätt och
skolorna tycker att det är viktigt att ha en krisplan så man vet vad man ska göra och vem som ska
göra vad om något händer.

På de två skolor som inte har någon allmän krisplan försvarar man sig med att man i alla fall har en
plan för motåtgärder vid mobbning. Dessa två skolor har inte funderat speciellt mycket på att ha en
krisplan på skolan. Det har heller inte hänt något speciellt under nuvarande rektorers tid som handlar
om kriser eller katastrofer.
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En av skolorna som jag besökte hade börjat att göra en krisplan för skolan. Tyvärr kände de inte att
de hade fått det fulla stöd av rektorn som de ville ha. De tyckte att de tog för lång tid och blev allt mer
och mer stressade, speciellt då de tänkte på allt som kunde hända i deras närhet och hur lite
förberedda de var.

4.  Resultatdiskussion

Sjukdom, död och olyckor är tragiska händelser som alltid kommer att finnas och som finns i varje
människas närhet. Därför tycker jag att varje skola ska ha en handlingsplan för krissituationer. En
handlingsplan ska vara en vägledning för skolans personal så att de på bästa sätt kan tillgodose
elevernas behov, samtidigt som de kan agera på ett professionellt sätt. Jag har under mitt
examensarbete upptäckt att lärare och skolor saknar en handlingsplan för hur de ska gå till väga i
olika krissituationer och då framförallt då det gäller att bemöta barn i sorg. Jag tycker att det är
konstigt då en handlingsplan ska underlätta arbetet och finnas som stöd och hjälp då en kris inträffar.
Visst tror jag att jag har fått de två skolorna, vilkas personal jag har pratat med att fundera över om
inte de också skulle behöva en handlingsplan. Men tänk på alla de skolor där man bara arbetar på
utan att ens reflektera över att man skulle behöva en handlingsplan. Nästa dag kan det vara deras
skola som utsätts för en kris. Bara för ett par veckor sedan dog en elev i famnen på en lärare efter en
tids sjukdom. Det tycker jag tydligt visar på att vi måste vara förberedda på hur vi ska handla om
något liknande inträffar.

Jag tycker att det borde vara rektorns ansvar att se till att skolan har en handlingsplan för
krissituationer. Denna plan ska personalen på skolan, gemensamt komma överens om, hur den ska
var utformad och vem som ska göra vad. Jag tycker att det är bra om handlingsplanen är så
detaljerad som möjligt så man den dagen då något händer bara kan se i pärmen vad var och en ska
göra. Om man står utan en handlingsplan kan det nog lätt leda till att man missar många viktiga saker
och situationen förvärras. Jag tror inte att det räcker med att bara ha en handlingsplan på skolan, utan
man måste också ha kunskap om hur barn reagerar och sörjer då någon har dött och hur man kan
hjälpa dem igenom detta. Det kan även vara bra att ha en krisgrupp på skolan som bär det yttersta
ansvaret om något händer. Det kan vara personal på skolan som har den kunskapen i sin utbildning,
som t ex kurator, skolsköterska, rektor.

Enligt Huntley (1996) och även flera författare kan barn lära sig att acceptera döden som ett naturligt
inslag i livet om vi som vuxna tar upp ämnet vid en tidig ålder och på ett objektivt och icke
skrämmande sätt. Det är viktigt att vi hjälper dem att få en avdramatiserad uppfattning av döden. Jag
tror att det är bra om man redan på ett tidigt stadium pratar och diskuterar om vad döden är för
något. När man pratar med barnen ska man vara så tydlig som möjligt och tänka på hur barnen
uppfattar döden. Det kan då vara bra att använda sig av Huntleys (1991) punkter om vad man kan
tänka på när man pratar med barn om döden. Jag tror att bilder, dikter, skönlitterära böcker och film
kan vara en bra början för att få igång en diskussion om ämnet döden. Barn och även vuxna har
många tankar och idéer om vad som ska hända efter döden. Genom att prata och berätta för
varandra vad vi tror, tror jag att det är lättare för alla att acceptera att vi all någon gång kommer att
dö.
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Barn kan reagera på olika sätt när de bearbetar sin sorg t ex kan de reagera med att förneka allt som
har hänt, uppleva ångest och ängslan för att få uppleva det igen, ha svårt att koncentrera sig på arbetet
i skolan och längta efter och sakna den döde under en lång tid. Som lärare och som medmänniska är
det viktigt att veta om detta, så att man t ex inte tror att barnet inte bryr sig om det som har hänt. Man
bör förbereda sig på att möta dessa barn genom att själv fundera på sin egen syn på livet och döden.
Denna reflektion ger en grund så att läraren klarar av att bemöta och hantera  barnens olika frågor
och känslor. Att arbeta med existentiella frågor (livet, döden, tro) i skolan är något som jag efter detta
arbete har insett är väldigt viktigt. Dessa frågor bör diskuteras och inte bara aktualiseras när någon
dör.

I mina intervjuer tycker jag att jag har fått fram hur en utsatt skola har agerat då den hamnat i kris och
hur skolan kan få hjälp av andra organisationer. Skolan fick hjälp av landstinget, socialen, kyrkan och
polisen. Till skolan kom även kommunens krisgrupp för att stötta anhöriga, personal och elever. Jag
tycker att det är bra att veta om att man som lärare inte står ensam om något händer. På många skolor
idag finns det idag arbetslag och det gör att man kan hjälpa och stötta varandra. Det är i arbetslaget
som man ska diskutera och bearbeta det som har hänt. Det samarbetet som skolan hade med
kyrkan, som jag berättade om tidigare, tycker jag verkar vettigt. Det är bra att kyrkan finns med som
en naturlig del av skolan. Många söker sig dit då de har hamnat i en sorgrelaterad kris.

Under mitt arbete har jag mött människor som har tyckt att det har varit bra att jag gjort mitt
examens arbete om barn i sorg. Vi har då även pratat vidare om hur svårt det kan vara att veta vad
man ska säga till någon som är ledsen och som sörjer någon nära anhörig. Jag tror att det är viktigt att
vi visar att även vi är ledsna för deras skull, men att vi inte glömmer bort att dessa människor faktiskt
behöver folk som stöttar och lyssnar på dem. I många fall vill man inte störa, man är rädd för vad man
ska säga och låter hellre bli att ta kontakt med den som sörjer. En vän till mig har berättat att folk han
träffade på stan hälsade snabbt och sedan tittade de ner och gick. Ingen vågade att fråga hur han
mådde eller prata om det som han själv ville prata om - pappan som hade dött.

Jag har under detta arbeta börjat fundera över hur man ska bemöta barn i olika svåra situationer. Det
gäller inte bara barn i sorg utan också barn som far illa, utsätts för mobbning och misshandel,
flyktingbarn, skilsmässobarn mm. Jag tycker att det är bra om man har så mycket kunskap som
möjligt om dessa barn, så att man på bästa sätt kan tillgodose deras behov.

Med detta arbete som grund skulle man kunna fördjupa sig inom andra områden. Man skulle kunna
gå in på bara ett område och fördjupa sig vidare, t ex kan man titta mera på skolors olika
handlingsplaner för krissituationer och jämföra dem. Hur har de kommit till och hur har de sedan
används.
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Fahrman, M  (1993) Barn i kris. Studentlitteratur, Lund.



19

Skönlitteratur för barn och ungdomar

Abrahamsen, A.F. Det var inte mitt fel (9-12år)
Boucht, B. Lösa lappar om mormor
Brattström, I. Sista dagen på sommarlovet
Fitinghoff, L. Barnen ifrån Frostmofjället (9-12år)
Gardiner, J.R. Spring! Fanny spring! (ca 12år)
Holm,  A. Hur kunde hon?
Kaldhol, M. & Öyen, K. Farväl Rune
Limb, S. Farmor var är du?
Lindgren, A. Bröderna Lejonhjärta
Lindgren, A. Mio min Mio
Lindgren, A. Ronja Rövardotter
Lindgren, A. Sunnanäng
Lundqvist, A. Knutte for till himlen
Pohl, P. & Gieth, K. Jag saknar dig, jag saknar dig (ca 12år)
Stark, U. Kan du vissla Johanna
Sundvall, V. Vi smyger på Enok
Sundvall, V. Bland fimpar och rosor
Warrenbäck, R. Robbans bok: om när pappa dog
Wikander, E. Johan är död.
Åkerblom, G. Ängeln i snön

Filmtips

Bröderna Lejonhjärta. Olle Hellbom (1987)
Hon kommer med vinden. Anders Grönros (1983)
Hästen från havet. Mike Newell (1992)
Jim och piraterna Blom. Hans  Alfredsson (1987)
Lejonkungen. Roger Allers &  Rob Minkoff (1994)
Mitt liv som hund. Lars Hallström (1985)
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Intervju frågor

Präst
• Berätta om olyckan.
• Har du tidigare varit med om en sådan stor händelse?
• Hur arbetade ni med barn, föräldrar och de anställda efter olyckan?
• Vilka ritualer bör man ha då någon dör i skolan?
• Bör barn vara med på visning resp. Begravning?

Rektor
• Berätta om hur skolan agerade då man fick reda på att olyckan hade skett?
• Vad gjorde man de första dagarna i skolan?
• Hur hjälpte man berörda elever och lärare?
• Hade man någon krisplan på skolan då olyckan skedde?
• Hur har man följt upp arbetet med de anhöriga?

De fem skolorna
• Har ni någon utarbetad krisplan på skolan?
• Har ni använt eran krisplan någon gång?
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Handlingsplan vid krissituationer

1.)  Akut krissituation
2.)  Checklista: Vad gör vi på skolan vid en kris.
3.)  Ansvarsfördelning: Vem gör vad vid en krissituation.
4.)  Elev avlider eller blir svårt skadad eller sjuk
5.)  Nära anhörig till elev avlider
6.)  Personal avlider eller blir svårt skadad eller sjuk
7.)  Större olyckor och katastrofer
8.)  Andra krissituationer: Vad gör vi på skolan om ett barn far illa.
9.)  Mobbning: Handlings plan då en elev blir mobbad.
10.)  Telefonlista: telefonnummer till de som ingår i krisgruppen och till andra organisationer som

skolan kan samarbeta med som t ex präster, kommunens krisgrupp, socialen, landstinget osv.
11.)  Litteraturlista: Litteraturlista på faktalitteratur för läraren och skönlitteratur som man kan

använda sig av i undervisningen. Dikter som kan läsas under sorgarbetet.
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Utformning av beredskapsplan

1)  Vem ansvarar för att:
••  Skaffa information
••  Samla/kontakta/informera personalen
••  Organisera åtgärder
••  Underrätta om dödsfall
••  Informera/ta hand om massmedia

2)  Hur ska eleverna informeras?
• Klassvis eller alla tillsammans
• behövs assistans från extern stödpersonal

3)  Hur ska föräldrarna informeras?
••  Möte med föräldrarna
••  Skriftlig information

4)  Vilken typ av åtgärder krävs?
• Klassrumssamtal
• Ritualer i klassrummet
• Jordfästning
• Andra symboliska uttrycksmedel
• Uppföljning i grupp
• Individuell uppföljning
• PBU och BUP mottagningar
• Kontakt med hemmet

5)  Hur bör aktiviteterna prioriteras?
• Vad är väsentligt?
• I vilken ordning bör aktiviteterna genomföras? (Dyregrov, 1995)


