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1.BAKGRUND

Under kursen ”Läraren och färdighetsträningen” ingår några poäng special-pedagogik
där en av uppgifterna var att fördjupa sig extra i något ämne. Själv gjorde jag en
fördjupningsuppgift som handlade om ”Barn i sorg”. I samma tidsperiod dog en
mamma till en av mina vänner. Detta gjorde att jag ställdes inför mötet med en
människa som hade drabbats av sorg. Dessa händelser väckte en del frågor inom
mig inför mitt kommande yrkesliv som lärare. Jag kände att jag behövde vara mer
förberedd för att kunna hjälpa och bemöta mina elever. När stunden väl är där kan det
vara sent att börja tänka och fun-dera. Visst blir man alltid chockad, och döden
kommer ofta överraskande, men ju mer man tänkt igenom innan hur man vill agera,
desto tryggare kan man handla.

De frågor som jag kände som mest brännande var hur man ska bemöta de barn som
drabbats av sorg. Jag har som jag nämnde tidigare stått nära män-niskor som har
förlorat en anhörig, och då gör sorgen ont, även på mig som ”bara” finns bredvid. Alla,
som någon gång förlorat en anhörig eller vän, vet att det tar tid att sörja. Det vore
konstigt om barnen skulle reagera annorlunda. Därför vill jag som lärare vara
förberedd på detta område. Naturligtvis kan man inte vara det helt och fullt, men jag
känner att jag har börjat fundera och är inte rädd för frågorna. Genom att göra detta
arbete bearbetar jag också mi-na egna tankar inför döden. Det tror jag är bland det
viktigaste när man ska bemöta andra, att man inte är rädd för att prata i dessa frågor.

2. SYFTE

Mitt syfte med detta arbete är att jag själv som lärare ska bli mer förberedd inför mötet
med sörjande barn. Speciellt hur man ska bemöta dem i klass-rumssituationen
tillsammans med de andra eleverna. Mitt syfte är också att få en fördjupad förståelse för
barns reaktioner och tankar inför död och sorg. Jag vill även ta reda på hur lärare som
är verksamma i skolan har gjort och känt då de har ställts inför dödsfall som har berört
någon enskild elev eller en hel klass.

När jag kommer att nämna sorg i arbetet menar jag den sorg man kan känna när
någon människa har dött. Det finns även andra tillfällen där eleven kan känna sorg, t ex
vid föräldrars skilsmässa, vid sjukdom, eller då något husdjur har dött.

3. PROBLEMFORMULERING

För att uppnå mitt syfte vill jag kunna svara på följande:



• Hur uppfattar barn i olika åldrar döden?

• Vilka olika sorgereaktioner kan förekomma hos barn?

• Hur bör skolan förbereda sig på att ett dödsfall kan inträffa, och vad säger
styrdokumenten?

• Vilka erfarenheter har lärare i skolan fått när dödsfall inträffat?

4. UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE

Först i arbetet har jag en litteraturgenomgång där jag tar upp vad olika förfat-are har
skrivit angående detta ämne. Mycket av det som skrivits om barn i sorg är riktat till
föräldrar. Jag har valt ut den litteratur som även gäller skolan efter-som mitt arbete är
inriktat på lärarens roll. Jag har också velat använda mig av så färsk litteratur som
möjligt.

De fyra lärarna som jag har intervjuat har jag fått kontakt med genom bekanta.
Lärarna, som alla är kvinnor, representerar fyra olika skolor fördelade på två olika
kommuner. Två av lärarna är utbildade lågstadielärare, en är mellan-stadielärare och
den fjärde är högstadielärare.

Två av intervjuerna har jag spelat in på band. Det gjorde jag för att få med allt som
sades samt kunna lyssna koncentrerat. Vid de andra två har jag fört an-teckningar. Att
jag antecknade i stället berodde på att de intervjuerna genom-fördes i lokaler där det
hela tiden fanns andra människor. Min avsikt har varit att forma intervjuerna som ett
samtal. Jag har haft mina frågor som en ut-gångspunkt och har sedan vid behov ställt
följdfrågor. Mitt fokus har varit på lärarnas agerande i sina respektive situationer. De
färdigskrivna intervjuerna har jag skickat till de berörda lärarna för ett godkännande.
Namnen på inter-vjupersonerna är ändrade. Jag har valt att kalla dem för det grekiska
alfa-betets fyra första bokstäver såsom; Alfa, Beta, Gamma och Delta. De två första
intervjuerna handlar om lärare som har dött och de två sista berör föräldrar som har
tagit sina liv.

5. LITTERATURGENOMGÅNG

5.1 Hur barnen uppfattar döden i olika åldrar

När man ska tala med barn om döden kan det vara bra att veta hur barn ser på döden
i olika åldrar. Det kan hjälpa till att bemöta dem på rätt sätt. Sedan mås-te man bemöta
varje barn utifrån den individ den är, med egna tankar och fun-deringar. Men dessa
indelningar efter ålder kan ändå vara till viss hjälp (Huntley 1996).

Det är flera saker som avgör hur barnets sorgereaktioner blir t ex barnets ålder och
mognad, deras förståelse av vad döden är, vilket förhållande barnet har  haft till den



som är död, vad barnet tidigare har för upplevelser och minnen av mötet med döden
och hur  barnet tidigare har bearbetat sorg.

Hur mycket små barn känner sorg vet man inte, men undersökningar har gjorts som
visar att mycket små barn reagerar på separation. Vid tvåårsåldern börjar barnen förstå
att det finns något som kallas död. Den är något som drabbar både djur och människor.
Men barnet har ingen uppfattning om att döden är ett stadigvarande tillstånd. Barnet
tror att den döda när som helst kan komma tillbaka.  Även om barn under fem år inte
fullt ut kan förstå vad död innebär, så kan de ändå känna av förlusten (Dyregrov 1990).

Yngre barn tror också att de kan styra världen med sina egna tankar, att deras
önskningar har kraft. Därför kan de tro att det är de själva som har orsakat en
förälders eller syskons död. De har också svårt att skilja mellan fantasi och verklighet.
De kan tro att om de är extra snälla, så kan deras släkting komma tillbaka igen. Andra
sidan av det hela kan vara att de blir stökiga och bedröv-liga, för att ta på sig det straff
som de anser sig vara skyldiga till (Huntley 1996, Gyllenswärd 1997). Barn mellan tre
och sex år tror att de kan undvika döden genom att t ex inte åka bil eller göra något
annat som de tror kommer leda dem till döden (Huntley 1996).

Liksom vuxna förnekar också barnen det som hänt kontra accepterar det för att stegvis
förstå. Det handlar om en försvarsmekanism, de tar in sorgen bit för  bit. Det är viktigt
att man för barn i förskoleåldern talar om att den som dött är borta för alltid. Man kan
också berätta att hjärtat slutat slå, att den döde inte andas längre. Hår och naglar har
slutat växa, och det visar på att livet är slut (Dyregrov & Hordvik 1995).

Det kan dröja ända upp till nioårsåldern innan barnen helt och fullt kan förstå döden som
ett biologiskt faktum. I de här åldrarna personifieras ofta döden som en lieman eller
något liknande. Det kan vara skrämmande, och har dö-den kommit och tagit ett
syskon kan den lika gärna komma och ta mig. I nio-årsåldern börjar begrepp som för
evigt och för alltid att bli gripbara. De förstår att någon som är död inte kommer tillbaka
och, att vi alla ska dö en dag. I den här åldern orkar de inte med sorgen i mer än korta
stunder, precis som de små barnen (Dyregrov 1990, Fahrman 1993, Huntley 1996).

Vid tioårsåldern börjar de kunna tänka på vad som händer på lång sikt. De börjar också
att grubbla på vad som händer efter döden, om det finns en him-mel. De har lättare att
förstå fakta kring det som hänt än känslorna omkring döden. Genom att de får en ökad
förståelse bearbetar de sorgen på olika nivåer. I den här åldern blir döden mer abstrakt
och andlig från att ha varit per-sonifierad. De kan förstå med sitt intellekt att döden är
slutgiltig (Dyregrov & Hordvik 1995, Huntley 1996).

När barnen kommer upp i tonåren mognar deras tänkande alltmer. En tonåring behöver
vuxna förebilder och om de försvinner gungar hela tillvaron än mer. Det är en tid av
stora förändringar. De genomgår en frigörelseprocess och det är inte lätt att vara arg
på någon som har dött och göra uppror mot denna. Det kan också leda till ett destruktivt
beteende och ett starkt utåt-agerande. Det är också en reaktion på sorgen. Smärtan
hålls borta för en stund åtminstone. Ofta söker de tröst hos kamrater och jämnåriga. Det
kan ha med deras frigörelseprocess att göra (Dyregrov 1990).



5.2 Vanliga reaktioner hos sörjande barn

Barn som är med om att någon nära anhörig dör kan reagera på många olika sätt.
Precis som vuxna kan barn som får besked om ett dödsfall reagera med tvivel. Ibland
visar inte barnen några starka känslor alls och kan fortsätta att leka, och ibland kan de
reagera med gråt och ilska (Dyregrov & Hordvik 1995).

En vanlig första reaktion är förnekelse. Det beror på att döden ofta kommer som en
chock. Att förneka är ett sätt att ta in förlusten bit för bit (Huntley 1996).

Att drabbas av panik är också en reaktion. Barnet funderar över vem som kommer att
ta hand om det i fortsättningen. Frågorna är mycket självcentre-rade för barnet.

Att drabbas av vrede är inte heller ovanligt. Barnet kan bli väldigt arg på den förälder
som dött och lämnat dem. Ett indirekt uttryck för denna vrede kan vara att barnet blir
besvärligt i skolan eller hemma. Barnen kan också visa sin ilska öppet genom att
sparka och slå omkring sig. Vreden kan rikta sig åt olika håll,
t ex mot döden som en person, mot den förälder som dog och lämnade barnet eller
mot Gud som lät det hela ske. Det kan vara bra att tala med barnen om den ilska de
känner, tala om att det inte är fel. Det kan vara en hjälp för barnen att prata om olika
sätt att få utlopp för sin vrede, de kan slå på en kudde, gå ut och springa eller leka lekar
där det åtgår mycket energi (Huntley 1996).

Många barn funderar över varför dödsfallet inträffade och vad det var som or-sakade
det (Dyregrov & Hordvik 1995). Barn kan också känna skuld inför den som dött. Om
barnet t ex varit osams med en förälder på morgonen, sedan händer en olycka och
föräldern omkommer. Då kan barnet känna skuld, även om de förstår att det inte var
deras fel det som hände. Barnet kan ändå få för sig att det är något som de sagt eller
gjort som har orsakat dödsfallet (Huntley 1996).

Genom att små barn tror att de med sina tankar kan förändra världen kan de se sig
själva som orsaken till dödsfallet. Dyregrov (1990) menar att man inte ska lägga för
stor vikt vid detta. De undersökningar som gjorts med barn med skuldkänslor är ofta
barn som har sökt hjälp för detta.

Även vissa könsskillnader kan finnas när det gäller sorgereaktioner hos barn, menar
Dyregrov (1990). Visst av detta är kulturellt betingat, men rent generellt kan man säga
att flickor har lättare för att uttrycka sina reaktioner och att anför-tro sig åt vänner och
föräldrar. Pojkarna har svårare att sätta ord på sina käns-lor och bör därför uppmanas
att ge uttryck för dem genom konkreta handlingar eller ritualer.

Att barn som har drabbats av sorg kan få problem i sina kamratrelationer är in-te alltför
ovanligt. Det kan bero på att barn som gått igenom en kris mognar ganska snabbt, och
kan därför uppleva sina jämnåriga kompisar som barns-liga eller intresserade av
bagateller. Det hela blir oftast inte bättre av att kom-pisarna inte vet hur de skall bete
sig, och kan ställa klumpiga och sårande frå-gor, som leder till än mer isolering för det



krisdrabbade barnet (Dyregrov 1995).

Andra vanliga reaktioner kan vara ångest, regression, sömnproblem, koncent-
rationssvårigheter, kroppsliga åkommor som t ex huvudvärk och ont i magen
(Dyregrov 1995, Huntley 1996).

5.2.1 Barn som har förlorat en förälder

Att förlora en förälder är mycket svårt för ett barn. Familjen är ju barnets trygg-het och
dör då en förälder rubbas hela den trygghetskänslan. Den kvarvaran-de föräldern
kanske inte heller orkar med att vara en trygg förälder under en period, det innebär då
att barnet kan ha förlorat båda sina föräldrar för en tid (Fahrman 1993).

Barnen kan också känna sig svikna och övergivna av den förälder som har dött. Från
början lär sig barnen att lita på att föräldrarna alltid ska finnas där. Om de dör kan
barnen sedan få svårt att lita på någon igen. Övergivenhets-känslorna kan visa sig i att
barnen isolerar sig från andra, visar misstro och kan känna nedstämdhet (Foster
1990).

Vid årsdagen av dödsfallet, eller högtidsdagar, kan det vara svårt för barnen eftersom
sorgen då kan komma igen med kraft. Det är då viktigt att man som vuxen är beredd på
detta (Dyregrov 1990).

5.2.2 Barn och självmord

När någon tar sitt liv skapar alltid en svår situation för de efterlevande. Barn kan få för
sig att de inte var omtyckta av den vuxne och kan känna sig övergivna. En del barn blir
oroliga för att de själva ska ta sitt liv, om själv-mordsbenägenhet är något som ligger i
generna (Dyregrov 1990, Gyllenswärd 1997).

Barnen försöker genom lek att förstå det som hänt. De kan prata mycket om självmord
och fråga vad som händer om de tar si och så många tabletter. Det behöver inte betyda
att de själva planerar för att ta sitt liv utan helt enkelt om en bearbetning för att förstå en
liten del av det som hänt.

Eftersom självmord ofta är ganska våldsamma t ex att någon slänger sig fram-för tåget
eller skjuter sig själv, undviker man många gånger att berätta alla detaljer för barnen.
Man vill skona dem. Ofta blir det värre för barnen. De vill veta vad som har hänt, ofta
vet de också mer än vad de vuxna tror. Det kan vara saker som de fått reda på genom
att lyssna på andra och till sist lägga ihop all den fakta som de fått fram.

Det är också bra att ta reda på om barnen tror att det som hänt är deras fel. Man kan
prata med dem om varför de tror att deras mamma hängde sig. Då får man fram vad
barnen går och bär på (Dyregrov 1990).

Sorgearbetet efter ett självmord försvåras ofta av en rad olika problem och frå-gor.
Först och främst inträffar det plötsligt och är därför svårt att förstå. Det finns också en



del barn som aldrig får veta hur det gått till, eftersom det väcker så starka känslor för de
vuxna att berätta om det. Då tar barnens fantasier över, ofta är de värre än
verkligheten. När det gäller minnet av den döde kan själv-mordet leda till en konflikt
inom barnet. De vill minnas den goda bilden av för-äldern, men den står i kontrast mot
självmordshandlingen (Gyllenswärd 1997).

5.3 Skolans beredskaps- och krisplaner

I läroplanen, Lpo 94,  står det ingenting direkt om hur man ska bemöta elever i sorg.
Det står däremot att : ”Skolan skall präglas av omsorg om individen, om-tanke och
generositet” (Lpo 94, s. 7). Det står också att alla som arbetar inom skolan skall hjälpa
och stimulera elever som är i behov av särskilt stöd. Under lärarens ansvar ligger att
hålla sig informerad om elevens personliga situa-tion. Rektorn är skyldig att se till att
elevvårdsverksamheten och undervis-ningen är utformad på ett sådant sätt att eleverna
får det stöd och den hjälp som de behöver.

Skolan kan drabbas av kris på många olika sätt. Hur man hanterar dessa situ-ationer
beror på skolans organisation, personalen som arbetar, hur de anhöri-ga vill ha det.
Varje situation är unik, men skolan kan förbereda sig genom att i förväg tänka igenom
vad som kan hända. Det kan vara svårt att göra en plan som man följer in i minsta
detalj, men den är bra att hålla sig till, när det blir kaos runt omkring. Det är viktigt att
komma ihåg att de som hjälper själva behöver stöd och handledning, men även stöd
efteråt för att kunna bearbeta det som har hänt (Sjöberg 1993).

Dyregrov (1993) menar att en beredskapsplan bör vara utformad i förväg. En
beredskapsplan är till för att användas vid oväntade krissituationer som kan drabba
skolan. I den kan man finna råd och vägledning för hur man skall göra i en viss
situation. All personal bör vara med och godkänna beredskapspla-nen som ska vara
väl genomarbetad.

För att kunna upprätta en beredskapsplan bör man börja med att erkänna att det
faktiskt kan inträffa krissituationer. Det andra steget är att göra upp en lista på vilka
saker som kan inträffa. Det kan t ex vara en elev som dör p g a en olycka eller
sjukdom, det kan vara en lärare som avlider eller också kan det vara en olycka i
samband med en skolresa. Vilka insatser som krävs beror på respektive situation.
När det är en elev som dör så bör alla elever i klassen få hjälp. En krisgrupp bör
inrättas på skolan. Den kan bestå av två lärare, skol-kurator, någon från skolhälsovården
samt rektor. Man bör tänka igenom hur eleverna ska informeras, vem som ska
underrätta om dödsfall och vem som ska informera pressen, i den mån det behövs
(Dyregrov & Raundalen 1995).

Det kan vara bra för personalen på skolan att vara så mentalt förberedd som möjligt på
att ett dödsfall kan inträffa. Det leder till bättre hantering av krisen. Man kan göra det
genom att ha temadagar som handlar om döden, hur man skall handskas med det i
skolan. Några lärare kan också fördjupa sig i ämnet och fungera som resurspersoner
för de andra i personalen. Det är också bra att se till att det finns litteratur som kan
användas som fördjupning för lärare, och även skönlitteratur för barnen (Dyregrov



1990).

5.3.1 Att tala med barn om döden

Innan man talar med barn om döden bör man fundera över var man själv står och hur
man känner inför sin egen död. Om vi har en dödsrädsla och känner obehag i att
prata om döden, så märker barnen det. De är väldigt känsliga inför de kroppssignaler
som vi sänder ut. Vi kan säga att döden inte är någon-ting att frukta, men med vårt
kroppsspråk signalera precis tvärtom (Huntley 1996).

Ofta kan barnen ställa en fråga för att sedan vända sig om och fortsätta att le-ka. Det
är ändå viktigt att man svarar på deras fråga, även om samtalen för den skull inte
behöver bli långa. Om barnen ställer svåra frågor, och man inte vet vad de egentligen
undrar över, så kan man fråga dem om vad de tror själ-va. Då kan man få en aning om på
vilken nivå de befinner sig i sina tankar. Om barnen känner att de vuxna gärna svarar
på deras frågor, så kommer de gärna tillbaka och ställer fler. Känner de däremot att den
vuxne blir upprörd och undviker att svara, så tystnar deras frågor och de bär sorgen och
frågorna inom sig i stället (Foster 1990).

När man ska tala med barn om döden finns det vissa punkter som man bör tänka på.
Dessa kan vara:

• Vilken ålder och mognad har barnet?
• Kan barnet förstå vad ordet död innebär?
• Har barnet någon tidigare erfarenhet av död?
• Vilken var barnets relation med den döde?
• Vilka var omständigheterna kring dödsfallet?
• Hur brukar barnet klara av svårigheter?

Genom att svara på dessa frågor kan man få en uppfattning om hur barnet ser på döden
(Huntley 1996).

Barnen har rätt att få veta sanningen om det som har hänt. Det tjänar ingenting till att
hålla det hemligt. När man berättar det för dem, ska det naturligtvis vara anpassat till
deras ålder och mognad. Genom att förklara sjukdom och död på ett klart sätt utan
omskrivningar kan man hindra barnen från att bli förvirrade. Det kan lätt uppstå
konflikter i tankevärlden om man säger att mormor är i him-len, samtidigt som barnet
var med på begravningen och såg när kistan sänk-tes ned i graven (Dyregrov 1990).

När man talar med barn om döden ska man försöka att undvika omskrivningar av
döden såsom gått bort eller somnat in. Det är bättre att använda ord som att det är slut,
att dö eller att sluta andas. Vi vuxna kan förstå vad som menas med dessa
försköningar, men barnen kan tolka dem rent bokstavligt. Det kan leda till att de blir
rädda för att lägga sig och somna på kvällen av rädsla att inte vakna igen (Huntley
1996).

När barnen får konkret information om vad som har hänt, så behöver de inte ta till



fantasin för att få svar på sina frågor. Det är också viktigt att tänka på att in-formationen
ska komma direkt, annars riskerar man att barnen får höra den från annat håll. Då kan
barnen känna sig svikna av de vuxna, som står dem närmast. Hur man än ger
informationen kan den behöva upprepas flera gånger för att barnet ska förstå
(Dyregrov 1990).

Ofta uppstår många rykten i samband med ett dödsfall. För att undvika detta är det
viktigt att man kommer med konkret information. I en del situationer finns det
sekretess som förbjuder att viss information utlämnas. Dessutom kan det vara bra att
prata med de anhöriga om vilken information som får föras ut. En annan viktig del i
informationen är att dementera de rykten som man vet är o-sanna (Ekvik 1993).

Ofta är det så att man inte talar om döden förrän man har drabbats av en kris. Då kan
det vara svårt att på ett känslomässigt balanserat sätt förklara för ett barn vad döden
innebär. Det bästa är att barnen har hunnit att bearbeta dessa frågor innan någon som
står dem nära dör. Barnen har en massa frågor om li-vet och utforskar det ständigt.
Likväl som de har frågor om livet,  bör de också ha frågor om döden. De har rätt att veta
att det också är en del av livet precis som att födas, att äta, att sova, att leka, att
skratta och att gråta (Huntley 1996).

I skolan kan det vara bra att ta tillfällen i akt att prata om döden. Som lärare får man
improvisera och utnyttja det man undervisar om. När man talar om års-tidernas
växlingar i naturen, djur som dör, då kan man nämna att det även händer med
människor. När man talar om hur människokroppen fungerar, kan man också ta upp
vad som skadar kroppen och vad som kan hända då. Det finns kanske någon person
på skolan som har dött, som man kan nämna i detta sammanhang (Huntley 1996).   

5.3.2 Skolan och elever i sorg

Det är bra för eleven att så snart som möjligt få komma tillbaka till skolan. Naturligtvis
kan den första skoldagen vara mycket svår och från skolans sida bör man göra allt för
att underlätta för det mötet. Det är bra om läraren tar kon-akt med den berörda eleven
och dennes familj (Dyregrov & Raundalen 1995).

Under tiden som eleven är borta är det bra att passa på att informera klassen om det
som har hänt. Det kan vara lämpligt att förbereda klassen genom att läsa relevant
litteratur som handlar om att förlora en kär anhörig. Det kanske också passar att
skicka ett brev eller kort till eleven som är borta och tala om att man längtar efter
denne. Det kan var en liten sak som betyder mycket och kan underlätta för eleven att
komma tillbaka till skolan (Ekvik 1993).

Det kan vara bra att tala med eleven om vad han eller hon vill ska berättas i
klassrummet. Man kan också fråga barnen om de vill att man ska informera in-nan eller
efter det att de har kommit tillbaka till klassrummet. Ibland kan också eleven ha
önskemål om hur han eller hon vill bli bemött av sina klasskamrater. Det är också bra
att informera klasskamraterna om detta innan eleven kommer tillbaka till skolan. Det
känns tryggt både för eleven och för dennes klasskam-rater (Dyregrov 1990).



På grund av sin sorg kan de elever som förlorat någon anhörig komma efter i
skolarbetet. Ofta handlar det om koncentrationssvårigheter. Eleverna kan kän-na en
meningslöshet i tillvaron, och då känns inte skolarbetet viktigt. Ofta är det så att lärarna
underskattar varaktigheten i elevernas sorgereaktioner. Efter några veckor har ofta
sambandet till dödsfallet glömts bort, och läraren ger extra uppgifter i all välmening.
Egentligen handlar det om att vara uppmärk-sam och sätta in stödåtgärder där det
behövs. Koncentrationssvårigheter blir extra starka i samband med traumatiska
dödsfall, exempelvis olyckor, själv-mord, där minnesbilder gör sig påminda för
eleverna. Problemen varar ofta längre än vad lärarna väntar sig. I samband med en
nära anhörigs död kan det ta både ett och två år innan elevens kapacitet är tillbaka igen
(Dyregrov 1990, Dyregrov 1994, Dyregrov & Raundalen 1995).

Ekvik (1995) påpekar hur viktigt det är att våga tala med människor som sörjer. Ofta är
man som utomstående person rädd för att riva upp sår, men de som sörjer vill gärna
prata om det som har hänt. Han talar också om att det vanligt-vis efter ett dödsfall finns
uppmärksamhet kring de sörjande, men efter ett par veckor lugnar det ner sig. Därför
är det viktigt att som lärare inte glömma bort den elev som förlorat någon. Man kan
prata lite då och då om hur eleven har det. Det viktiga är att visa att man som lärare
inte har glömt vad som hänt.

Hur man ska göra i klassrummet för att minnas den som dött kan eleverna själva få
vara med och utforma. Man kan t ex lägga på en duk och tända ett ljus på den dödes
bänk. Klasskamraterna kan också rita teckningar eller skriva dikter till den som dött.
Det är viktigt att barnen får göra det som de känner är rätt. Under den tid som är kvar
av läsåret kan man uppmärksamma den döde på ex födelsedag, Alla Helgons dag och
liknande. Den dödes födelsedag kan man markera gemensamt genom att gå till
graven med blommor. Bänken bör rimligtvis stå kvar i klassrummet till terminens slut.
Då kan man tillsammans med eleverna bära ut bänken. Man kan göra också detta till
minne av den som har dött. Rituella markeringar är viktiga speciellt för tonåringar.
Dessa symboliska handlingar kan vara ett uttryck för tankar och känslor (Dyregrov
1990, Dyregrov 1994, Dyregrov & Raundalen 1995 ).

5.3.3 När en lärare dör

Om en lärare dör är det viktigt att inte bara markera det bland övriga lärare utan också
bland eleverna. En minnesstund kan vara bra att ha för hela sko-lan. Det kan vara
rektorn som leder denna och lärare och elever kan medver-ka. Vid begravningen är
det önskvärt om så många kolleger som möjligt kan delta. Naturligtvis bör lärarens
klass finnas med om de anhöriga samtycker (Ekvik 1993). Eleverna bör ha sällskap
av vuxna på begravningen (Dyregrov 1993).

Att samlas omkring flaggstången och gemensamt hissa den till halv stång kan också
vara en markering. Det är viktigt att veta att symboliska uttryck många gånger säger
mer än ord. Det blir ett sätt för eleverna att få visa sina känslor (Dyregrov 1990,
Dyregrov & Raundalen 1995).



Om läraren dör hastigt och oväntat bör man snabbt finna ett forum för de andra
lärarna att tala om det som har hänt.

Informationen till alla elever är viktig. Den ska ske så snart som möjligt för att undvika
ryktesspridning. Informationen måste vara konkret och väl under-byggd. Något annat
som är värdefullt är att dementera de rykten som är falska (Ekvik 1993).

Så snart som möjligt bör man återgå till de normala rutinerna i klassen. Det är viktigt att
rekrytera en ny lärare som vet om vad som har hänt. Den läraren ska också bli
informerad om hur eleverna har reagerat och vilka som har reagerat starkast. I detta
sammanhang är det viktigt att förbereda klassen på att det kommer en ny lärare. Det
kan en kollega göra. Annars kanske eleverna stöter bort den nya läraren och inte vill
ha med den att göra (Dyregrov & Raundalen 1995, Dyregrov 1993).
5.3.4 Lärarens egna behov och reaktioner

Om ett dödsfall händer i en klass är det inte bara eleverna som sörjer, det gör läraren
också. Läraren ska kunna hantera elevernas reaktioner samtidigt som sina egna.
Läraren kan därför behöva någon att tala med om sina upple-velser, det är ganska
vanligt i andra yrkesgrupper som hanterar människor i kris och sorg. Om man som
lärare har kolleger och familj som man kan tala med om sina upplevelser gör det
också att man blir bättre rustad för komman-de uppgifter av liknande slag. (Dyregrov
1990, Ekvik 1993 ).

En lärare som inte klarar av att tala om död och sorg i klassen kan inte vara till någon
vidare hjälp för sina elever i en sorgesituation. I mötet med sorgen ska lärarna möta
eleverna, föräldrar, kolleger och därför måste de också kunna möta sig själva i sin
egen sorg (Ekvik 1993).

Läraren är en alldeles speciell person för klassen och eleverna. De känner varandra
väl. Därför är läraren den person som är bäst lämpad att informera eleverna om vad
som har hänt, inte någon utomstående person  (Ekvik 1993).

För att inte bränna ut sig själv när man möter barn i sorg är det viktigt att tänka på att
man aldrig kan bära ett barns sorg, men man kan hjälpa barnet att ge uttryck för den.
Likaså är det viktigt att vara försiktig och inte ta på sig för mycket på en gång. Man kan
dela ansvaret med någon som man kan få råd av. Det är viktigt att vara rädd om sig
själv för att kunna hjälpa barnet på bästa sätt (Dyregrov 1990).

För att kunna stötta dem som hjälper barn i sorg, kan man tänka på att finnas till hands
för kollegan, och vara villig att lyssna på dennes berättelse. Det handlar inte bara om
en gång, utan behovet kan finnas att berätta om och om igen. Kanske behöver
kollegan också avlastning i sina arbetsuppgifter för en period, beroende på att
sorgearbetet tar både tid och kraft. Likaså om man märker att kollegan inte klarar av
detta på egen hand bör man rekommendera denne till att söka hjälp (Dyregrov 1990).

6. RESULTAT



Här följer en sammanfattning av de intervjuer som jag har genomfört. Frågor-na som
jag använt vid intervjuerna är främst inriktade på lärarens upplevelser och känslor inför
det som hänt (se bilaga 1). Den första intervjun handlar om en liten skola där tre av
skolans lärare har dött. Beta berättar om hur det var när hennes kollega dog och hur
de har bearbetat det på skolan bland kolleger och elever. Gamma var med om att en
förälder till en av hennes elever tog sitt liv, en annan förälder dog i cancer samt att en
elev på skolan omkom i en tra-fikolycka. Allt detta hände under tre månader. Till sist är
det Delta som berättar om hur det var när en av hennes elever förlorade sin pappa vid
ett självmord.

Jag har bytt ut namnen på de intervjuade lärarna till Alfa, Beta, Gamma och Delta.

6.1 Intervju med läraren Alfa

Bakgrund

Den lärare jag har intervjuat, som jag här kallar Alfa, arbetar som lågstadie-lärare på en
liten skola med ett tiotal anställda. Våren för ungefär tio år sedan fick en av lärarna,
Margit, ett besked om att hon drabbats av cancer. Alla på skolan tog det mycket hårt.
Alfa och en kollega till henne, Britta,  pratade mycket om det som hänt. De tyckte att
det var väldigt jobbigt. När sommaren kom for Britta på utlandssemester. Hon fick
föras hem därifrån mycket svårt sjuk. Britta hade drabbats av samma sorts cancer som
Margit tidigare insjuk-nat i. Detta var jobbigt för hela kollegiet. Brittas sjukdomsförlopp
gick mycket snabbt. Margit hann vara med på hennes begravning. Strax senare dog
också hon.

Vid detta tillfälle hade skolan en mycket klok och förstående rektor som lät lä-rarna
prata med en beteendevetare om det som hade hänt. Samtidigt kände de ett starkt
stöd i varandra. Den cancerform som de båda lärarna dött i var mycket ovanlig, därför
fick lärarna gå på en hälsokontroll hos företagshälso-vården för att bearbeta sin oro att
även de skulle kunna ha drabbats. Genom ett  friskintyg kunde de känna sig trygga på
den punkten.

Händelseförlopp

Ungefär tio år senare drabbades skolan på nytt av ett hårt slag. Det var denna gång en
manlig lärare, Bertil, som blev akut sjuk. Han hade just tagit över en fyra, en klass som
behövde hans stöd. Alfa fick på söndagen veta att läget var mycket kritiskt, och i stort
sett utan allt hopp. Bertil dog, och på måndagsmor-gonen var flaggan vid skolan på halv
stång.

Det var specialläraren som tillsammans med en präst fick förmedla det som hänt till
barnen. Barnen blev mycket ledsna och förtvivlade. Efter det att  bar-nen fått
dödsbudet fick de rita och skriva om sina känslor. Alfa menar att det är lättare att få ur
sig något genom att skriva och rita, än genom att tala. De tände också ljus. Det var en
mycket stark stund och många ställde frågan: Varför? Sedan, när de pratat en stund,



och barnen lugnat sig något avbröts skolda-gen. Barnen fick därför ringa efter sina
föräldrar för att bli hämtade. Några av föräldrarna reagerade väldigt starkt på att barnen
själva fick ringa, förtvivlade som de var. Men Alfa förklarade för föräldrarna att de som
lärare också kände djup sorg.

Eleverna i de andra klasserna informerades också. Alfa hade, som nämnts ti-digare,
hand om en klass i lågstadiet. Efter henne var det den manlige läraren som tog över
hennes elever. De små ettorna som hon nu hade, visste att så var fallet även för dem.
Nu hade den läraren dött. Barnen visste vem det var, även om de inte kände honom. I
sin egen klass meddelade Alfa vad som hade hänt till föräldrarna genom barnens
hemliga läxbok.

Några dagar senare hölls en minnesstund i kapellet som ligger vid skolan. Det var
pastorn där som höll i den. Det var en mycket fin stund, som än i dag väcker minnen.

På Bertils begravning var hela klassen med, plus många andra elever som han hade
haft under årens lopp. Många av barnens föräldrar deltog också. I förväg hade en präst
informerat barnen om hur en begravning går till.

Den specialläraren som kände eleverna, fick ta hand om klassen till att börja med.
Det fungerade bra och livet började att återgå till det normala. Eftersom hon inte var
behörig måste tjänsten utlysas. Det resulterade i att en nyutexami-nerad lärare fick ta
över klassen. Efter ytterligare en omställningsperiod bör-jade klassen och den nya
läraren att hitta varandra, även om det var svårt för henne. Barnen jämförde henne hela
tiden med Bertil.

Ett år senare var det en lärare inom kommunen som ville byta skola, och efter-som hon
sedan tidigare var anställd hade hon företräde på tjänsten. Alldeles i början av
terminen, omkom hennes man i en trafikolycka. När något sådant in-träffar orkar man
naturligtvis inte med att arbeta som vanligt. Klassen hade åter igen drabbats. Efter
sjukskrivningen ville läraren tillbaka till sin gamla skola. Klassen stod åter igen utan
ordinarie lärare.

Uppföljning

Nu gick alla lärare och föräldrar samman och krävde att få tillbaka den nyut-
examinerade läraren. Hon kände redan eleverna och de kände henne. Efter en del
turer blev det som de önskade. Hon fick komma tillbaka.

Alfa tar åter igen under vårt samtal upp att klassen inte direkt fick en lärare som skulle
vara deras klassföreståndare. I den här klassen fanns det många elever som behövde
ett fast stöd, och de kom i kläm p g a täta lärarbyten.

På skolan finns nu en beredskapsplan i form av en låda. I den finns telefon-nummer till
skolpersonalens anhöriga om de skulle behöva kontaktas. Där finns också ljus, en vit
duk och musik som kan vara lämplig att använda vid sorgliga tillfällen.





6.2 Intervju med läraren Beta

Bakgrund

Den lärare som jag här kallar för Beta berättar om hur det var, då en av hen-nes
kolleger, Gunnar, drabbades av cancer och senare dog. Beta och Gunnar hade delat
arbetsrum på skolan i många år. Därför kände de varandra ganska väl. För ungefär ett
och ett halvt år sedan drabbades han av cancer. Han fick då behandling och man
hoppades att det skulle ordna sig. Under denna tid var det inte många som visste om
att han var sjuk. Han jobbade på som van-ligt och ställde upp för allt och alla som han
hade gjort tidigare.

Händelseförlopp

Under sommaren försämrades Gunnars tillstånd kraftigt och han blev inlagd på sjukhus.
Från skolans sida ville han inte ha besök, det var bara Beta som fick komma. Han ville
inte heller att man skulle ringa och prata med honom, men skriva brev gick bra.
Kontakten mellan arbetskamraterna och Gunnar var det Beta som skötte. Den dag
som Gunnar fick beskedet att det inte gick att göra något mer åt hans sjukdom, var
Beta där och satt på hans sängkant. Da-gen därpå var det meningen att Beta och hela
skolpersonalen skulle i väg på en utflykt inför den kommande terminen. Hon kände att
hon inte orkade följa med den dagen. På onsdagen var Beta tillbaka till skolan och
kunde informera sina kolleger om hur det stod till med Gunnar.

Gunnar var, när detta hände, klassföreståndare för en nia. Under höstterminen skrev
alla elever i klassen varje fredag ett brev till Gunnar. De skrev om allt mellan himmel
och jord. Det gällde kärleksbekymmer och mopedproblem mm. Gunnar svarade på de
brev han orkade. På så sätt höll klassen och Gun-nar kontakt med varandra.

De lärare som ville erbjöds att få hjälp genom att prata med en psykolog. Det var fyra
stycken som tog den chansen däribland Beta och en annan lärare som kom att finnas
nära klassen. De hann att träffas tre gånger innan Gunnar dog. Där pratade de igenom
hur de skulle agera den dag de skulle få besked om dödsfallet.

Den dagen som dödsbudet kom till skolan var en fredag. Gunnars elever var ute på
prao och en del andra var borta på studiebesök. Rektorn gick ut med ett allanrop på
högtalarna att alla lärare skulle infinna sig i personalrummet. Beta gick ut i korridoren
och mötte lärararna som  kom ut från klassrummen. De tit-tade på henne och hon
nickade. De förstod vad som hade hänt. I lärarrummet informerades de om vad som
hänt. Under samlingen i personalrummet fanns de nyanställda lärarna, som inte kände
Gunnar, ute bland eleverna. Lärarna gick sedan tillbaka till sina klasser och
informerade, alla gjorde det naturligtvis mer eller mindre personligt. Efter det
skickades eleverna hem, vilket var över-enskommet sedan tidigare. På skolan fanns
en grupp med specialelever som Gunnar hade arbetat mycket med. Dem tog
specialläraren hand om och infor-merade.

Gunnars klass befann sig vid detta tillfälle ute på prao. Fredagskvällen till-bringade



vikarien och en annan lärare med att ringa runt till alla elever och tala om vad som
hänt. De hade bestämt att de på måndagen skulle samla he-la klassen för en
minnesstund i klassrummet. En elev som befann sig på prao på annan ort, satte sig på
bussen för att åka hem och deltaga i klassens sam-ling. Den resan, som tog fem
timmar, var bland det värsta som hon varit med om, berättade hon sedan. Det var
jobbigt och många tankar snurrade i huvu-det.

På måndagsmorgonen skulle det också hållas en minnesstund för all perso-nal. Beta
hade förberett den genom att baka kakor under helgen. Hon hade också ringt runt till
alla i personalen som var sjukskrivna, eller som nyligen hade blivit pensionärer.
Genom att hon hade varit kontaktperson, var det många som hade ringt henne under
hela Gunnars sjukdomstid. Alla dessa ringde hon runt och bjöd in till minnesstunden.

I personalrummet spelades sorgemusik, och det var ljus tända. Rektorn höll ett litet tal,
sedan informerade Beta om hur det gått till, när Gunnar dog. Beta ha-de även tänkt på
dem som kom till skolan, utan att arbeta där. Hon hade pratat med en kollega, och
bett henne att vara värdinna för dem som ville finnas kvar en stund. Under denna
minnesstund fanns de nyanställda lärarna ute hos ele-verna på skolan.

I klassrummet hade man gjort i ordning en bänk med vit duk och ett tänt ljus. På
bänken stod också en vas med en ros i. Ur högtalarna ljöd stilla musik. Un-der helgen
hade Beta och de andra lärarna, som stod närmast klassen, varit i kontakt med
varandra, för att komma överens om vem som skulle göra och sä-ga vad. De hade
också bestämt att minnesstunden skulle vara mycket formell till att börja med.

Eleverna gick in i klassrummet, mycket tyst och värdigt. Redan då var det var det några
elever som visade sina känslor och grät. En av lärarna började med att läsa två dikter
och att säga några personliga minnesord. Efter det spelade man ett musikstycke för
Gunnar. Det var ”Cavatina”. När tonerna klingat ut be-rättade Beta för eleverna om hur
Gunnar hade dött. Eleverna fick ställa frågor och Beta svarade sakligt på dem. Hon
berättar att hon var helt lugn vid detta tillfälle. De tre närvarande lärarna kände också
ett stöd i varandra. Alla visste vad som var deras uppgift samt vad de andra skulle
göra.

Sedan var det Betas tur att säga några minnesord. Hon utgick då från elever-na. Under
hösten hade de ofta frågat henne: Han blir väl bra? Dessa frågor avtog så småningom
när de förstod hur allvarligt läget var. Beta valde att läsa dikten ”Sov gott alla
blombarn” som hon hittat i ”Min första läsebok”. Efter att hon läst dikten började de
fundera över vilken blomma som var Gunnar. Beta trodde att han var en tussilago.
Den kommer tidigt på våren, den gläder många människor, den finns överallt. Då
började några av eleverna att le vid minnet av sin klassföreståndare. Delta hade också
försökt hitta musik som hon kunde förknippa med Gunnar. Fast de varit
arbetskamrater länge, visste hon inte riktigt vad han tyckte om för musik. Det hon kom
att tänka på var en avslut-ning för många år sedan, då Beta hade spelat en låt med ”Dire
Straits" för niorna, som då slutade. Den hette ” Why worry now?”. Då hade Gunnar sagt,
att han tyckte att det var en bra låt. Därför ville hon spela den för Gunnar vid detta
tillfälle. När hon spelade den, var det flera av eleverna som började att gråta.



När Beta tänker tillbaka, kan hon se en viss skillnad i hur pojkarna och flickor-na
betedde sig. De flesta flickorna grät, medan det bara var två av pojkarna som gjorde
det. Beta talade om att man i sorg får reagera som man vill. Det finns inget rätt och fel.

Nästa punkt i minnesstunden var att skriva ett sista brev till Gunnar. Eftersom de hade
skrivit brev till honom under hela sjukdomsperioden, skulle det kän-nas bra att avsluta
så. Alla elever började att skriva och rita. En del ville sitta vid fönstret, så att de kunde
se flaggan som var på halv stång. Flera av elever-na hämtade kort på sig själva, som de
klistrade in i brevet.

Under tiden kom Beta på att de alla behövde få något i sig. Det hade ingen tänkt på
tidigare. Helt spontant sprang hon ner i lärarrummet och plockade ihop det som fanns
kvar av fikat sedan morgonen. Det blev en väldigt fin stäm-ning, när de satt och fikade
tillsammans.

När de fikat klart berättade Beta att alla var välkomna till begravningen. Det hade hon
frågat Gunnars fru om. Den ena läraren berättade precis om hur en begravning går till.
Han ritade upp på tavlan var de skulle sitta. Längst fram på den högra sidan sitter den
närmaste släkten och familjen, på den vänstra si-dan sitter de närmaste vännerna. Det
är där ni ska sitta. De berättade att de skulle ta avsked framme vid kistan inne i
kyrkan. När det gällde klädsel kunde man ha på sig det man ville. I samband med att
man pratade igenom begrav-ningen kom man fram till att det kändes onaturligt  för
ungdomar att  niga och bocka inför kistan. Därför bestämde de att hela klassen skulle
gå fram samti-digt och ställa sig i en halvcirkel runt kistan. Där skulle de hålla om
varandra. Lärarna visade i klassrummet hur det skulle gå till. Så skulle de stå en stund
innan de skulle böja sina huvuden för Gunnar, för att sedan gå och sätta sig igen. De
talade också om för eleverna att de inte var någon fara om de inte hamnade på samma
plats som tidigare, när de satte sig i bänken igen.

Innan de skildes åt för dagen, samlade lärarna in breven som var till Gunnar. Dem
skulle varje elev få, när de kom till begravningen, för att lägga på kistan istället för
blommor. Några av eleverna var oroliga för att de skulle gråta på begravningen, men
Beta poängterade att på en begravning får man gråta. Men hon tog också upp att det
inte finns någonting som är rätt och fel i det sammanhanget.

När de slutade fanns möjligheten att äta lunch på skolan. Var det några som ville det,
skulle man äta tillsammans, så även lärarna. De sade också att ingen fick gå hem och
vara ensam. Det hade man talat om redan när man ringde runt på fredagskvällen.
Fanns ingen hemma, fick de följa med en kamrat hem. Lärarna talade om, att de
fanns till förfogande under tiden, om de skulle be-höva prata med någon.

På begravningsdagen åkte Beta ganska tidigt till kyrkan, för hon kände att hon
behövde få ta ett eget avsked. Under begravningen skulle hon vara lärare och inte
tänka på sin egen sorg. Alla elever var finklädda, när de kom till begrav-ningen.
Eleverna gick fram till kistan och lämnade sina brev. När de gick fram, så märkte
lärarna, att det var en kille som lade någonting på kistan som glitt-rade till. När Beta såg
vad det var, log hon tvärs över kistan mot den andra lä-raren. Killen var nämligen
skyldig Gunnar ett fiskedrag sedan en tid tillbaka, det var det han lämnade tillbaka.



Sedan ställde de sig i en halvcirkel och höll om varandra, som de bestämt, och böjde
sina huvuden. Många har efteråt sagt att näst efter familjens avsked var detta det
starkaste. Det var som ett lag som innan matchen böjde sina huvud inför lagledaren.

Det skulle finnas vuxna med bland de elever som kom till kyrkan. Kuratorn var där
med en grupp, specialläraren med en annan. Ändå fanns det elever som gått dit själva.
Beta berättar om en kille som är ganska svag i skolan. Han ha-de gått dit själv, och var
fint klädd i kostym. Beta menar att det var mycket mo-digt och starkt gjort.

Efter begravningen hade föräldrarna ordnat med en plats där eleverna kunde samlas.
Det var ingen gemensam samling för alla som varit med på begrav-ningen.

Uppföljning

När begravningen var över samlades de tre lärarna tillsammans med psyko-logen för
att prata igenom det arbete som de hade gjort. De pratade om det som gått bra och
vad var som de kunde ha gjort annorlunda. De är nöjda med sitt agerande. Eleverna
har berättat hemma vad de har gjort, och föräldrarna har kommit och tackat, och också
varit nöjda med det som har genomförts. Be-ta nämner också att i detta fall hann de
förbereda sig mentalt på vad som skul-le komma att hända. I olika steg tog de avsked
av Gunnar. Det är inte alltid man har den tiden på sig. De minnesord som har stått i
tidningen har Beta ko-pierat och satt upp i klassrummet för att eleverna ska kunna titta
på dem.

Innan jullovet ska de lärare som arbetade i samma arbetslag som Gunnar gå till hans
grav gemensamt. En handling för att visa att man inte har glömt bort honom.

I vår ska klassen plocka tussilago tillsammans för att minnas Gunnar. Det hör ihop
med den minnesbild som de har av honom, en återknytning till minnes-stunden. När
niorna tar sin examen, får de var sin ros av skolan. De har bestämt att hela klassen
ska åka till graven och lämna sina rosor där. Det blir som en gemensam avslutning.

På skolan finns det ingen beredskapsplan. Den här lilla gruppen av lärare har pratat
om att en sådan bör upprättas. Nu har de det aktuellt och därför ska de göra det så
snart som möjligt. Det som finns nu är en låda hos kuratorn som innehåller ljus, vit duk
samt musik. Innehållet i den behöver ses över, säger Beta.

6.3 Intervju med läraren Gamma

Bakgrund

Gamma arbetade vid denna tid på en mindre kristen friskola med ungefär nittio elever.
Hon var klassföreståndare för en trea med femton elever.

Händelseförlopp

En morgon fick Gamma ett telefonsamtal från en mormor till en av sina elever.



Mormodern talade om att hennes dotter hade tagit sitt liv. Eleven, Tobias,  bodde
med sin mamma hos mormor och morfar. Mamman hade varit lite psykiskt nere en tid
och mormodern hade blivit den starka personen. Döden hade inträtt på ett ganska
dramatiskt sätt. Gamma fick en obehaglig känsla inför det som hänt. Att bara cykla till
skolan den morgonen var otäckt. Det här hände i januari, så det var fortfarande mörkt
när hon åkte till skolan. När hon kom fram till lärarrummet, berättade hon vad som hade
hänt.

Gamma berättade för klassen att Tobias mamma hade dött på sjukhuset på natten,
och att hon hade varit sjuk innan. Hon valde att inte berätta att Tobias mamma hade
tagit sitt liv. Hon ville inte att man i klassen skulle prata om hur det hade gått till.
Gamma blev förvånad över att de andra barnen knappast reagerade. Hon hade en
föreställning om hur barnen skulle reagera. Hon trodde att de skulle bry sig mer än
vad de gjorde. Den dagen Gamma informerade klassen var Tobias hemma.

I klassen fanns även en flicka, Petra, vars pappa var sjuk i cancer. Han dog ungefär
en månad efter det att Tobias mamma tagit sitt liv. Det dödsbudet upp-levde hon inte
lika chockartat som det tidigare. När Gamma berättade om det dödsfallet blev det
samma svaga reaktion i klassen. Gamma blev lika förvånad denna gång.

Informationen till föräldrarna om dödsfallen togs muntligt. Det var naturligt ef-tersom
de flesta föräldrarna skjutsade sina barn till skolan.

Petras familj var invandrare och de hade därför inte många att vända sig till. Därför
kom Gamma att stå nära familjen. På begravningen ställde alla föräld-rar upp och kom.
Annorlunda var det med Tobias mammas begravning. Då var det bara en förälder som
kom, och hon gjorde det för att följa med Gamma. Gamma var med på båda
begravningarna för barnens skull, för att de skulle se att hon brydde sig om dem.

Ytterligare en månad senare var det en elev, Torsten,  som omkom i en trafik-olycka på
väg till skolan. Den pojken var ofta bråkig och stökig och lärarna var mer eller mindre
irriterade på honom, och det ledde till att många nu hade då-ligt samvete.

När Gamma informerade klassen om detta dösfall blev det en större reaktion hos
barnen än vid de två tidigare dödsfallen. Hon tror att det beror på att det den här gången
var en kompis som dött.

På Torstens begravning var alla barn från skolan med. Hans föräldrar ville att de skulle
sjunga på begravningen. Det blev en stark upplevelse när alla ele-ver stod där framme
bredvid den lilla vita kistan och sjöng. De flesta av föräld-rarna var också där.

Innan begravningen kom en präst och informerade i alla klasser om hur en begravning
går till. Prästen använde sig av en bild som Gamma tyckte var väl-digt fin. Han sa att
när man har slitit ut ett par jeans, eller när de har gått sön-der tillräckligt mycket, kastar
man bort dem. Man sliter ut kläderna men personen finns kvar ändå. I det här fallet var
det likadant. Torstens kropp hade blivit utsliten och gick inte att använda mer, men
hans själ finns kvar och lever vidare.



Uppföljning

Gamma utnyttjade de tillfällen då hon och pojken eller flickan var ensamma för att prata
med dem och höra hur de mådde. Det kunde vara när de var på väg till gymnastiken
eller något annat liknande tillfälle.

Under denna period läste Gamma många böcker som tog upp döden och samtalade
om dem. Eftersom det var en kristen skola talade de också om den kristna synen på
döden och om himlen. Barnen skrev också mycket dikter om döden. Då fick barnen en
möjlighet att bearbeta sina egna tankar om döden, i den mån det behövdes. Genom
att skriva dikter kunde de skriva av sig. Bar-nen var vana vid att skriva dikter sedan
tidigare.

I skolan är allt sig likt och kan bli en tillflyktsort för barnen som har drabbats av sorg
tror Gamma. Det kan vara skönt att få känna tryggheten i rutinerna.  An-norlunda är det
hemma. Där är det mesta upp och ned och folk är ledsna och det är mycket som
påminner om den som har dött.

Tobias fick göra ett kors i träslöjden. Det målade han blått. När de sedan efter
begravningsgudstjänsten bar kistan till graven, gick han efter med sitt blåa kors och
satte sedan ned det på graven. Det tyckte Gamma var en fin hand-ling. Det var något
konkret som Tobias fick göra i sin sorg. Alla i klassen visste också om varför han
tillverkade ett kors på slöjden. Gamma tror inte att barn berättar för alla att deras
mamma har dött, men de vill ändå att de andra ska veta om vad som har hänt.

Någon krisplan fanns inte på skolan, och vad hon vet har det inte kommit till någon
senare heller. När Tobias mamma tog sitt liv tyckte Gamma att det var svårt att veta
hur hon skulle göra. Hon var både ung och nyutbildad vid detta tillfälle. Då hade det varit
tryggt och skönt att ha en beredskapsplan att följa. Hade det hänt idag skulle hon ha
rådfrågat fler personer exempelvis kurator och psykolog om hur hon skulle göra. Hon
kände ett visst stöd från skolled-ningen.

Gamma hade gärna velat ha mer stöd från kollegerna. När man är mitt uppe i denna
process känner man behov av att berätta vad som hänt flera gånger. Det kan vara svårt
eftersom alla är upptagna med sitt. Kollegerna kan också tycka att när de har lyssnat
en gång har de ställt upp. Så vid detta tillfälle när Gamma behövde prata av sig, var
hennes mamma en god tillgång. Det blev en märkbar skillnad när en elev på skolan
dog. Då berördes alla lärare och samtliga hade liknande behov av att få prata.

6.4 Intervju med läraren Delta

Bakgrund

Delta arbetade som klassföreståndare i en mellanstadieklass sedan ett halvår tillbaka.
I klassen fanns bara arton elever, men många av dem kom från myck-et svåra
förhållanden. En del var misshandlade, andra hade föräldrar i fängel-se. Delta hade
därför ett nära samarbete med kuratorn, specialläraren och rektorn när det gällde



eleverna.

Händelseförlopp

För ungefär fem år sedan när Delta kom hem från skolan ringde telefonen. Det var en
mamma till en av hennes elever, Kajsa, som talade om att Kajsas pap-pa alldeles
nyss hade tagit sitt liv. Mamman berättade att det hade hänt för ett par timmar sedan.
Delta blev alldeles ställd. Under tiden som hon bytte tele-fon, för att kunna tala ostört,
hann hon fundera ganska mycket. När hon sedan talade med mamman igen bad hon
henne att berätta en gång till, det kändes overkligt. När Delta tänkt efter en stund, insåg
hon att det inte alls var så tokigt som hon först tänkt, att mamman ringde till just henne.
Hon var ju ändå tvungen att tala om att Kajsa inte skulle komma till skolan.

Efter detta samtal funderade Delta på vad som ingick i hennes ansvar som lärare. Hon
insåg att här måste hon begränsa sig. Hon var sin elevs lärare och inte mer, men i den
uppgiften ingick det att se till att Kajsa mådde bra, när hon fanns i skolan.

Delta frågade mamman hur mycket hon skulle få berätta om det som hade hänt och hur
långt hennes tystnadsplikt skulle sträcka sig gentemot den drab-bade familjen. Hur
mycket skulle hon berätta på skolan? Vad visste alla re-dan? Hon frågade hela tiden
hur mamman tänkte. Hon nämnde också kuratorn och vilken hjälp som fanns att få där.
Efter ett långt samtal kom de fram till att Delta skulle berätta precis vad som hade hänt
för eleverna i klassen och för de andra lärarna på skolan. Det fanns ingen anledning att
berätta om bakgrunden till varför det hade hänt, mer än att han hade varit ledsen.

Det första Delta gjorde när hon lagt på luren var att ringa upp kuratorn. Hon bad om
hjälp och råd för att veta hur hon skulle agera. Delta har alltid haft ett nära samarbete
med kuratorn och tycker att de är väldigt viktiga på skolan. In-te minst som bollplank
och samarbetspartner och att få samtala med. Kura-torn bad att hon skulle få
återkomma om en liten stund. Hon behövde tid att tänka.

Delta har arbetat väldigt nära med kuratorn och specialläraren i den här klassen. Allt
som hon företog sig hade de planerat tillsammans. När kuratorn återkom, kom de fram
till att om Delta kände sig mogen skulle hon ta upp ett samtal med klassen om det
som hänt. I varje steg som Delta tog i processen som de hade beslutat, skulle
kuratorn vara beredd att komma in när som helst. De bestämde också att de efter
varje steg de tog skulle utvärdera.

Det första steget de bestämde var att Delta skulle berätta för klassen vad det var som
hade hänt. Kajsa skulle vara borta från skolan på fredagen. När hon berättade det för
barnen var det ingen av dem som visste vad som hade skett, inte vad hon kunde
märka i alla fall. Delta talade också om att detta inte var någonting hemligt, men alla
skulle tänka som om det var deras egen pappa som hade dött. Då skulle de bara
prata om Kajsas pappa på det sätt som de själva ville att deras kompisar skulle tala
om deras egen pappa. Delta förkla-rade för barnen att när man inte orkar leva längre
dör man, och så var det i det här fallet också. Alla dör på olika sätt och det tyckte Delta
kändes viktigt att få säga till barnen.



Delta försökte att skapa ett samtal med eleverna om hur de skulle ha känt sig, om
deras egen pappa hade dött.  Hon frågade dem vad de skulle vilja ha av kompisarna i
klassen? Barnen kom fram till att de skulle skriva ett brev till Kajsa. Det var något som
Delta hade hoppats på skulle komma fram. På så sätt hade också Delta ett skäl till att
komma och hälsa på Kajsa, utan att hon för den skull behövde känna sig utpekad. Men
hur hälsningen skulle gå till visste inte Delta. Var det hon som skulle skriva den, eller
någon elev i klassen, eller skulle alla skriva var sitt brev. Det var barnen som fick
bestämma hur det skulle gå till. Samtalet blev mycket bra och alla ville skriva en
hälsning till Kajsa. Alla skrev och ritade något, en del mer och andra mindre.

Varje vecka skrev Delta ett veckobrev hem till föräldrarna. Genom det vecko-brevet
berättade hon att Kajsas pappa hade dött och att de nu skulle prata om döden i
skolan.

Nästa mål var att få Kajsa tillbaka till skolan innan påsklovet. Påsklovet börja-de
fredagen veckan efter, och detta hände på torsdagseftermiddagen. Kajsa ville inte
komma tillbaka till skolan, hon var rädd för alla frågor. Då tänkte Delta att hon kunde
vara länken tillbaka till skolan. Delta kände att om hon träffade Kajsa enskilt kunde
hon vara den som förmedlade kontakten mellan Kajsa och klassen.

På måndagen tog Delta med sig bunten med brev och gick hem för att hälsa på Kajsa.
Hon använde stunden till att låta Kajsa ställa frågor. Hon undrade vad de hade gjort i
skolan, och då berättade Delta att de hade pratat om det som hänt och att de tänkte
mycket på henne och vill att hon ska komma till-baka snart. Delta frågade Kajsa hur hon
kände inför att komma tillbaka till skolan. Hon frågade också hur hon kände inför det
som hänt med tanke på att hon kanske skulle få fram någonting som Kajsa undrade
över. Delta hoppa-des att det skulle komma fram några frågor som barnen i klassen
kunde hjälpa henne att svara på. Genom flickans mamma visste Delta, att Kajsa inte
tidigare hade varit på någon begravning. Det hade säkert någon i klassen varit och på så
sätt kunde de hjälpa henne att svara på den frågan. Genom det skulle Kajsa märka att
hon inte var ensam och utsatt. Det var en bra utgångspunkt när Kajsa skulle komma
tillbaka till klassen. Då skulle det inte bli ett sådant fokus på henne, utan mer på de andra
som också hade drabbats.

Ett steg till i klassen var att Delta satte på klassisk musik, sorgemusik, som barnen
fick lyssna på. Delta hade också hittat ett radioprogram där barn och vuxna berättade
om döden ur flera olika synvinklar. Sedan gjorde de inte mer den gången.

Nästa gång Delta satte på samma musik igen hade hon lagt fram oljepastell-kritor,
kladdkritor, och stora vita ark. Stämningen blev automatiskt väldigt tyst och allvarlig
när eleverna märkte att det skulle handla om döden. Uppgiften som barnen fick var att
måla döden. Döden ser olika ut för varje människa. Dessa barn var vana att använda
målningen som ett uttryckssätt. Barnen fick först välja vilken eller vilka färger som de
tyckte att döden hade. Sedan fick de sätta igång och måla. Det var otroligt stark
upplevelse att se alla sitta och måla döden mycket allvarligt. Sedan gick Delta runt och
frågade alla barn om de kunde berätta om vad de målat. Alla kunde säga vad de hade
målat, alla kunde sätta ord på det de gjort, en del ganska fåordigt och andra med fler
ord, men ändå hade alla något att säga om sin bild. Det skrev Delta upp och gjor-de



sedan en utställning av alla bilder. Vid varje bild skrev hon upp vad barnen hade sagt.
Hon skrev inte dit några namn över huvud taget. Kajsa fick också samma uppgift och
hade gjort den själv hemma.

När det sedan gällde uppdraget att få Kajsa tillbaka till skolan innan påsklovet,
lyckades det. Delta hade poängterat för Kajsa, när hon besökt henne, att hon väldigt
gärna ville att hon skulle komma till skolan innan lovet. För hon antog att det skulle bli
ännu jobbigare att komma tillbaka till skolan efter, och då skul-le också pappan vara
begravd. Kajsa kom till skolan sista dagen före lovet och var mycket rädd. Hon hade
bestämt sig samma dag.

När Kajsa kom pratade de väldigt öppet och Delta visade sin glädje över att ha henne
där. Delta var också öppen och direkt i sina frågor. Hon frågade om Kajsa trodde att
klassen hade frågor, och det trodde hon. Då kom det massor av frågor och de samlade
på alla frågor och tog sedan en i taget. En del frågor fick Kajsa svara på såsom: Hur såg
han ut när han var död? Hur tog han livet av sig? Barnen var väldigt öppna och raka i
sina frågor, fast med respekt! Del-ta påpekar också att det skulle ha varit konstigt om
inte de frågorna hade kom-mit. Kajsa tog inte alls illa vid sig. Hon svarade på frågorna.
Kajsa förstod ock-så barnens frågor, för de var exakt likadana som de hon själv hade
ställt till sin mamma. Sedan kom frågan från henne om hur det går till på en begravning.
Då var det tre stycken som hade varit på begravning och kunde berätta. Efter detta
samtal avslutade de med att titta på utställningen tillsammans.

Efter påsken fick Kajsa berätta om hur det hade varit på begravningen. De andra
barnen fick fråga det de undrade över, och Kajsa svarade. Delta och barnen
samtalade om att självklart kommer Kajsa att vara ledsen flera gånger, men det
behöver inte alltid bero på att hennes pappa är död. Det kan bero på att hon blir ledsen
för att någon är dum mot henne. Man kan skratta och får skratta åt skämt, fast man har
en pappa som är död.

Nästa föräldramöte hade de utställningen med. Delta berättade lite kort om hur de
hade arbetat, och alla visste om att flickans pappa hade dött. Kvällen avslutades med
att alla gick runt och tittade på utställningen. Då var det flera av föräldrarna som grät.

Uppföljning

Efteråt kom Kajsa kom in i en djup depression och orkade inte med arbetet i skolan.
Hon lade ner mycket tid på skolarbetet, men det gav inget resultat. Hon orkade helt
enkelt inte. Det Delta kände en oro inför var att detta skulle påverka hela hennes
framtid. Hon kände att Kajsa måste komma igen innan högstadiet och till dess var det
två år kvar. Men det hela resulterade i att Kaj-sas självförtroende sjönk. Det tog ett helt
år att komma igen. Det var ingen idé att säga till henne att jobba bättre utan i stället
säga åt henne att ta det lugnt, det kommer att ordna sig. Hon fick försöka upptäcka
vilka Kajsas starka sidor var för att kunna stärka hennes självförtroende. Delta kände
att det var en ganska svår situation. Visst kan man läsa i böcker att elever kan hamna i
en depression efter att något sådant hänt, men hur man ska hantera det i klassrummet
är inte alltid lätt. Under denna tid gick Kajsa och pratade hos kuratorn en gång i
veckan och det gjorde att allt drogs upp igen, men samtidigt var det bra för henne.



Varje vecka arbetade klassen med nyheter. Genom nyheterna kommer ofta ordet död
upp. Självklart relaterade de då dessa händelser till det som hade drabbat deras egen
klass. Som exempel nämner Delta kriget i Bosnien. Vi vet hur mycket man kan sörja
när en person dör. Hur ledsen skulle man då inte bli om hela bostadsområdet skulle
bombats sönder. Det var ett sätt att lära bar-nen att känna empati. De hade en verklig
gemensam utgångspunkt.

Delta kände sig lite besviken på sina kolleger vid detta tillfälle. Hon hade vän-tat att de
skulle lyssna på henne för att ta del av hennes erfarenheter. Att de in-te gjorde det, tror
hon berodde på rädsla för att prata i dessa frågor.

På skolan fanns inte någon kris- eller beredskapsplan för hur man skulle age-ra vid ett
dödsfall som drabbar skolan. Det som finns, säger hon, är att kura-torn finns till hands,
en viktig resurs. Utan kuratorn som samtalspartner känner Delta att hon knappt hade
orkat att gå igenom detta. Det var väldigt psykiskt betungande.

Delta känner sig väldigt tacksam för kuratorn och skolledningens stöd. Hon lärde sig
massor av det som hände. En sådan här sak som händer kan an-tingen drabba
klassen eller också gagna den. Det beror på vad man som lä-rare gör av situationen.

Av det som först kändes som en kall och hård sten blev det mycket värme till sist,
mycket tack vare att barnen var spontana och att mamman tillät att de pratade i
klassen om vad som hänt .

7. DISKUSSION

7.1 Hur uppfattar barn i olika åldrar döden?

Det är en viktig kunskap att veta hur barn i olika åldrar uppfattar döden. Då tror jag att vi
lättare kan bemöta dem på rätt sätt. De barn, som vi lärare träffar i skolan, börjar att få
en förståelse för vad döden innebär. Det är samtidigt viktigt att tänka på att döden kan
vara skrämmande och otäck. Barn i nioårsåldern personifierar döden mycket, därför
kan de ha en stark rädsla för att de själva ska bli ”tagna” (Dyregrov 1990, Fahrman
1993, Huntley 1996). Man bör tänka på detta när någon, som klassen känner till, har
dött. För tonåringar är kamraterna viktiga i sorgebearbetningen (Dyregrov 1990). Här
tänker jag på den klass som Beta arbetade med. Där hade de varandra och klassen
fick tillsammans gå igenom sorgen efter sin klassföreståndare.

7.2 Vilka olika sorgereaktioner kan förekomma hos barn?

När det gäller barns sorgereaktiner visar litteraturen på att det finns stora va-riationer.
Dyregrov (1990) säger att det kan finnas vissa könsskillnader när det gäller barns
sorgereaktioner. Han menar att flickor har lättare för att gråta och visa sina känslor än
vad pojkarna har. Det tyckte sig Beta kunna se i klassen där hon var. De flesta av



flickorna grät, medan bara två av pojkarna gjorde det.

Dyregrov (1995) säger att barn som har gått igenom en kris kan mogna fortare än sina
klasskamrater. Det kanske kan leda till att de drar sig undan och jag tror att vi som
lärare bör vara uppmärksamma på det. Ytterligare en sak som kan bidra till isolering
kan vara att klasskamraterna kan ställa klumpiga frågor. För att undvika detta fick
eleverna i Deltas klass en möjlighet att ställa sina frågor till Kajsa i klassrummet.

7.3 Hur bör skolan förbereda sig på att ett dödsfall kan inträffa, och vad
säger styrdokumenten?

I Lpo 94 står det inte att skolan skall upprätta någon handlingsplan för en kris-situation.
Dyregrov (1993) poängterar hur viktigt det är att ha en bered-skapsplan på skolan,
som man kan följa om det skulle inträffa en krissituation. Lärarna i mina intervjuer
hade lite olika erfarenheter av detta. På den skola där Alfa arbetade kom det till en
krisplan där det bl a finns telefonnummer till all skolpersonals anhöriga. Det finns
också en låda med ljus, dukar och musik som kan användas vid sorgliga tillfällen. En
sådan låda finns också på den skola där Beta arbetar, men den behöver ses över. Hon
skall också tillsammans med de andra lärarna skriva ned, hur de har gått till-väga, för
att sedan kunna använda det som en beredskapsplan. I deras fall hann de med att
förbereda sig på vad som skulle hända och de var kanske inte direkt beroende av en
beredskapsplan just då. För Gammas del hade det nog varit bra med en
beredskapsplan. Hon var ny som lärare och ganska ung. Vad hon vet nu så finns det
fortfarande ingen sådan på skolan. På den skola som Delta arbetade fanns det inte en
beredskapsplan när dödsfallet inträffa-de. Men Delta hade ändå ett väldigt stöd i
kuratorn, och hon ser kuratorn som en mycket viktig resurs på skolan.

Det är olika hur lärarna har uppfattat stödet från skolledning och kolleger. Alla utom
Alfa säger att de har saknat stödet från kollegerna. Dyregrov (1990) tar upp hur viktigt
det är att som kollega orka lyssna på den lärare som är mitt uppe i arbetet med barn
som har sorg. Det handlar då inte om att lyssna en gång, utan flera gånger om det
behövs. Alfa och Beta var också personligt inblandade. De måste ta itu med sin egen
sorg, samtidigt som de ska stötta barnen. Sjöberg (1993) skriver om hur viktigt det är
att de som stöttar, själva behöver stöd och handledning. Det gäller inte bara under
tiden det pågår, utan också efteråt för att kunna bearbeta det som har hänt. Beta och
hennes kolleger fick prata med en psykolog både innan och efter dödsfallet. Delta
hade hela tiden ett stöd från kuratorn och delade därmed ansvaret med denne.
Dyregrov (1990) skriver att man ska vara uppmärksam på att inte ta på sig för mycket.
Delta tog reda på vad som var hennes uppgift för att begränsa sig. Hon kom fram till
att hon var Kajsas lärare och skulle se till att tiden i skolan skulle vara så bra som
möjligt för henne.

7.4 Hur har lärare i skolan gjort när dödsfall inträffat?

Genom mina intervjuer har jag fått fram fyra olika sätt att hantera ett dödsfall.
Både Dyregrov (1990) och Ekvik (1993) skriver om att barnen har rätt att få veta
sanningen om det som har hänt. Det man berättar för barnen ska natur-ligtvis vara



anpassat till deras ålder och mognad. Informationen till eleverna skedde på olika sätt.
På Alfas skola fick barnen dödsbudet av en präst och specialläraren när de kom till
skolan på morgonen. Betas elever fick beskedet genom att lärarna ringde runt till alla
elever och berättade vad som hade hänt. Vid minnesstunden fick de veta exakt hur allt
hade gått till och Beta svarade på alla frågor så sakligt som hon kunde. Gamma valde att
inte berätta för barnen att Tobias mamma hade tagit sitt liv, hon berättade bara att
hon hade dött. Informationen som Delta gav till klassen var väldigt öppen. Några detalj-
er gick hon inte in på, men hon valde att berätta att Kajsas pappa hade tagit sitt liv.
Hon hade talat med mamman innan om vad hon fick berätta. Ekvik (1993) talar om att
det är viktigt att ta reda på vilken information som får föras ut, därför rekommenderar
han att man tar kontakt med de anhöriga för att höra vad de tycker.

Både Gamma och Delta passade på att informera klassen om vad som hänt under
tiden som de berörda eleverna var hemma från skolan. De förberedde också klassen
på olika sätt. Gamma läste skönlitteratur och lät eleverna skriva dikter, Delta pratade
om döden och hur de själva skulle ha känt det om deras egen pappa skulle ha dött.
Ekvik (1993) anser att det kan vara lämpligt att klassen skickar ett brev eller kort till
eleven som är hemma. Det kan vara ett sätt att underlätta för denne att komma
tillbaka till skolan. Det var precis vad Deltas elever gjorde till Kajsa.

Delta märkte att Kajsa fick problem i skolan. Det är något som ofta händer för elever
som har förlorat någon anhörig (Dyregrov 1990, Dyregrov 1994, Dyregrov &
Raundalen 1995). Det tog tid för Kajsa att komma igen och Delta fick flera gånger
ompröva sina metoder och arbetsuppgifter åt henne.

Hur eleverna har fått bearbeta det som har hänt har varit olika. Lärarna har valt den
arbetsform som eleverna har känt sig vana och trygga med. Den skolan där Alfa
arbetar fick barnen rita och skriva som bearbetning. Betas elever fick skriva sitt sista
brev till Gunnar. Där har de också planerat för fort-satta steg i bearbetningen. De ska
plocka tussilago, och sedan vid skolavslut-ningen gemensamt gå till graven för att
lämna sina avslutningsrosor. I Gammas klass fick barnen också rita och skriva dikter,
men där använde sig också Gamma av skönlitteratur för att tala om döden. Den pojke,
vars mamma dog, fick också i slöjden göra ett kors som ett konkret uttryck för sin sorg.
Delta planerade sin bearbetning i flera olika steg. Hon arbetade både med klassen
och den sörjande eleven. Hon hade också satt upp mål och delmål med sitt arbete.
Detta hade hon gjort i samarbete med kuratorn.

Genom att se hur de verksamma lärarna har gjort visar det att det inte bara finns ett
sätt som är rätt. Vad som är rätt beror på vem läraren är som person, vem det är som
har dött, de tidigare erfarenheterna som eleverna bär med sig. Det är läraren som
avgör vad som känns bäst för varje situation. Läraren tar då hänsyn till bl a elevernas
ålder och mognad för att avgöra hur situationen ska hanteras.

Bearbetningen av sorgen blir olika beroende på om döden kommer oväntat och
sorgeupplevelsen blir chockartad, eller om döden föregås av en längre
sjukdomsperiod, så man hinner förbereda sig. Genom mina intervjuer har jag sett
behov av fungerande beredskapsplaner på skolorna. Speciellt med tanke på akuta
dödsfall, är det nödvändigt att alla lärare i förväg vet hur man bör agera. Här tycker jag



att rektorn och elevvårdspersonal borde ha ett huvud-ansvar för att upprätta sådana.
Viktigt är också att alla nya lärare får del av skolans beredskapsplan. Jag kan i mina
intervjuer se en klar skillnad i bemötandet av eleverna mellan de lärare som har varit
förberedda och de som inte har varit det. De lärare som haft tid att förbereda sig har
kunnat agera säkrare än de som helt oförberett har ställts inför ett dödsfall.

Jag tycker att det skulle vara intressant att arbeta vidare med frågan om hur många
skolor som verkligen har upprättat en beredskapsplan för eventuella krissituationer.
Det skulle också vara av intresse att se om skolor som har berörts av större
katastrofer, ex Estoniakatastrofen eller diskoteksbranden i Göteborg, har
beredskapsplaner i större utsträckning än andra skolor.
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Bilaga 1

Intervjufrågor

Hur fick du reda på vad som hade hänt?

Hur informerades eleverna?

Hur gick informationen ut till föräldrarna?

Fanns det en minnesstund på skolan?

Var eleverna/ du med på begravningen? I så fall hur såg förberedelserna ut inför den?

Finns det någon beredskapsplan på skolan, och följdes i så fall denna?

Har du som lärare fått någon hjälp och stöttning i ditt arbete med elever i sorg?


