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Sammanfattning 
Abstract 
Detta examensarbete handlar om sorgearbete och sorgereaktioner. Arbetet fokuserar på hur det kan 
vara att mista en lärare och hur man har arbetat kring dennes sjukdom och död. Det handlar också 
om hur en elev har upplevt mötet med skolan under sin sorgetid efter det att hon mist en förälder. Jag 
har velat få kunskap om hur barn upplever sorg och hur man bemöter elever i en sorgereaktion. Jag 
har förutom litteratur använt mig av intervjuer för att få kunskap. Jag har sammanlagt gjort fem 
intervjuer. Fyra av dem gjorde jag på en skola där man nyligen hade mist en lärare. Jag intervjuade 
enhetschefen, två lärare och en elev och det gjorde jag för att få olika vinklar på händelsen och för att 
få en helhet i arbetet kring sjukdomsförloppet och dödsfallet. Jag har sedan sammanställt mina 
intervjuer till en berättelse för att få den helet jag har strävat att uppnå. För att kunna berätta hur en 
elev har upplevt mötet med skolan under sin sorgeperiod har jag intervjuat en kvinna som miste sin 
pappa när hon gick i grundskolan. I min diskussion har jag försökt väva samman mitt resultat med 
litteraturen. Jag har tittat på om skolan har arbetat utifrån de sätt jag har tagit upp i litteraturen och 
om jag har kunnat förankra några av de reaktioner som kan uppkomma vid en sorg. 
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Förord 
 
Det har för mig varit mycket intressant och lärorikt att få ta del av en skolas arbete kring en 
lärares sjukdom och dödsfall. Jag skulle vilja tacka enhetschefen, de två lärarna och eleven 
som har tagit sig tid att delge sina tankar och funderingar kring det som hände på deras skola. 
 
Jag skulle även vilja tacka min vän, som på ett grundligt och berörande sätt delgav mig hennes 
minnen och reflektioner av hur det kändes för henne när hon skulle tillbaka in i skolvärlden 
efter sin fars död. 
 
Till sist vill jag tacka min handledare Anna-Lena Ericsson Gustavsson för hennes stöd under 
arbetets gång. 
 
 
Linköping, december 2001 
Anneli Larsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



Sammanfattning 
Detta examensarbete handlar om sorgearbete och sorgereaktioner. Arbetet fokuserar på hur 
det kan vara att mista en kollega och hur man har arbetat kring dennes sjukdom och död. Det 
handlar också om hur en elev har upplevt mötet med skolan under sin sorgetid efter det att hon 
mist en förälder. Jag har velat få kunskap om hur barn upplever sorg och hur man bemöter 
elever i en sorgereaktion. Jag har förutom litteratur använt mig av intervjuer för att få kunskap. 
Jag har sammanlagt gjort fem intervjuer. Fyra av dem gjorde jag på en skola där man nyligen 
hade mist en lärare. Jag intervjuade enhetschefen, två lärare och en elev och det gjorde jag för 
att få olika vinklar på händelsen och för att få en helhet i arbetet kring sjukdomsförloppet och 
dödsfallet. Jag har sedan sammanställt mina intervjuer till en berättelse för att få den helhet jag 
har stävat efter att uppnå. För att kunna berätta hur en elev har upplevt mötet med skolan 
under sin sorgeperiod har jag intervjuat en kvinna som miste sin pappa när hon gick i 
grundskolan. I min diskussion har jag försökt väva samman mitt resultat med litteraturen. Jag 
har tittat på om skolan har arbetat utifrån de sätt jag har tagit upp i litteraturen och om jag har 
kunnat förankra några av de reaktioner som kan uppkomma vid en sorg. 
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Bakgrund 
 

Jag går på grundskolärarprogrammet vid Linköpings universitetet med inriktning mot år 1-7 i 
grundskolan och med fördjupning i matematik och naturvetenskapliga ämnen. I slutet av 
utbildningen skriver vi ett examensarbete och fördjupar oss då i ett eget valt ämne och jag har 
valt att skriva om döden. Skolans sätt att möta elevers reaktioner och agerande i en situation 
av sorg är för mig betydelsefullt att få kunskap om, eftersom skolan är en stor del i ett barns 
liv. Jag har själv förlorat min pappa och vet hur sårbar man är i en sådan situation. Jag har 
alltså en hel del personlig erfarenhet kring ämnet, men anser ändå att jag behöver lära mig mer, 
så att jag ska kunna möta mina kommande elever på ett bra sätt. 
 
På en praktikskola under min utbildning hade en lärare dött ett par veckor innan jag kom dit. 
Denna händelse ledde mig in på ämnesområdet för mitt examensarbete. Man kan läsa sig till 
hur man ska göra i en krissituation, men att få möjlighet att följa deras arbete och tankar kring 
ett fall ansåg jag skulle bli mer verklighetsförankrat. Att få se alla bitar i ett arbete kring döden, 
inte bara de praktiska delarna, anser jag ger en bättre förståelse över hur det kan vara för en 
skola som hamnar i en krissituation av detta slag. Situationen gav mig en möjlighet att se hur 
både personal och elever arbetade och hur skolledningen tog ansvar för arbetet kring det som 
hänt.  
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Syfte 
 
Mitt övergripande syfte är att få en fördjupad kunskap i hur barn upplever sorg och hur man 
bemöter elever i en sorgereaktion. Jag vill också söka kunskap om hur man i en skola kan 
förbereda sig och bearbeta ett dödsfall. 
 

 
Problemformulering 
 
• Hur kan elevers sorgereaktioner se ut? 
• Hur kan man prata med elever om döden? 
• Hur har en skola arbetat kring ett dödsfall? 
• Hur kan man bemöta en elev i skolan vid ett dödsfall av en anhörig? 
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Barns sorgereaktioner 
 
Barns reaktioner i en krissituation kan se mycket olika ut beroende på en mängd olika 
faktorer. Ekvik (1993, s 81) menar att 
 
          Barns sorgereaktioner är beroende av personlighetstyp, ålder, mognadsgrad, den aktuella 
          situationen och  stödpersonerna runt omkring. 
 
Gyllenswärd (1997) skriver att det är viktigt att tänka på att barn och ungdomar sörjer lika 
intensivt som vuxna, men inte på samma sätt. Varje sorgereaktion är individuell eftersom den 
påverkas av så många faktorer. Hur barn och ungdomar sörjer beror bland annat på: 
• Hur gammal man är. 
• Hur man är som person, både intellektuellt och psykiskt. 
• Var i utvecklingen man befinner sig. 
• Barnets förmåga att förstå innebörden av det som hänt. 
• Förmågan att prata om det som hänt och kunna uttrycka sig känslomässigt. 
• Tidigare kriser och hur dessa har bearbetats. 
• Relation till den döde. 
• Relation till de efterlevande. 
• Föräldrarnas/erns egna sorg. 
• Stöd från familj och omgivning. 
• Övriga förändringar i barnets närhet, förutom det inträffade. 
 
Reaktioner efter en traumatisk händelse är en del av en bearbetning av situationen och det är 
av stor betydelse hur dessa reaktioner både får utlopp och blir bemötta. 
 
         Krisen är en förutsättning för utveckling och självkännedom 
           - den kan också innebära inkörsporten till livslång psykisk invaliditet. 
          ( Cullberg, 1996, s.7 ) 
 
Ekvik (1993) visar på en mängd olika reaktioner, men de mest framträdande dragen hos barn 
är nedstämdhet, längtan, starka minnen och saknad. Fler reaktioner är: 
• Koncentrationssvårigheter och minnesstörningar. Detta kan man se tydligt i skolarbetet. 
• De kan känna sig trötta och orkeslösa. 
• De kan tro att de håller på att bli ”tokiga”, eftersom de reagerar på ett sätt som de                     
      inte förstår. 
• De kan bli rädda att någon mer i deras närhet ska dö. Har man i sin information kring 

händelsen använt ord som ”gått bort” eller ”somnat in”, kan den här rädslan förstärkas. Det 
blir också en påminnelse att man själv ska dö. 

• Sömnstörningar, eller att de sover mer än vanligt då de är utmattade efter dagens  

     påfrestningar. 
• Kan få separationsångest och bli väldigt klängiga.          
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• Kan bli aggressiva och få ett störande beteende. Behöver få  utlopp för de känslor som 
finns inom en. Kan gå ut över skolan, lärare, sjukhus, de människor som varit inblandade 
och även mot den avlidne. 

• Medan vissa kräver stor uppmärksamhet så finns det de som blir tysta och inåtvända. 
• De kan få skuldkänslor och självförbråelser. Det är därför viktigt att ofta försäkra   
     barnet om att de inte har någon skuld i det som hänt. 
• Fysiska uttryck som magbesvär, diare eller huvudvärk. 
• Ensamhetskänsla. 
• Smärtan kan vara så stark att man tar till förnekelse och förträngning. Konfrontera  
     med fakta. 
 
Regression är vanligt bland barn  (Fahrman, 1993). Barnet blir litet och behövande igen, kan 
börja suga på tummen och kissa på sig. Den normala utvecklingen avstannar för en tid, tills 
barnet har anpassat sig och intregrerat det som hänt. Även den motsatta reaktionen kan 
uppkomma, att barnet får ett överdrivet vuxenbeteende. Hela barnets trygghet rubbas för en 
tid. Det man får se upp med är de barn som blir apatiska. Apatin innebär att man har gett upp, 
det finns ingen hjälp att få. Dessa barn passerar lätt förbi, trots att det är ett allvarligare 
tillstånd. Barnet kanske bara blir lite tystare, mer anpassat, fogligare, snällt och gör som man 
säger. Det är viktigt att man fångar upp dessa. Barn måste få reagera och den vuxne ska finnas 
där som stöd, annars finns det risk för återkommande depressioner som vuxen. Aggressivitet 
är friskt, men man ska ändå sätta ramar. En elev ska inte få göra vad som helst bara för att 
den har sorg. Det är ingen ursäkt utan mer en förståelse varför eleven uppträder på ett 
annorlunda sätt. 
 
Har barnet som är med om en sorg en lugn tillvaro och känner sig trygg, är förutsättningen för 
att gå igenom krisen mycket bättre, än om man stött på många besvikelser och är otrygg 
(Skolverket, 2000). Om ett barn inte visar sina känslor behöver det inte betyda att de inte vill 
eller kan prata om dem. Det kan vara så att barnet upplever att det inte är någon som har tid 
eller vill lyssna.  
 
           En förlust innebär ett större hot för ett barn, eftersom barnet är mer beroende 
           av sin omgivning. (s. 24) 
 
Den döde dröjer sig kvar i minnet och barn tittar gärna på fotografier, läser brev och lyssnar 
på berättelser om den döde. De bär med sig saker som tillhört den döde. De kan till och med 
känna närheten och lukten efter den döde. Har de fått överta något, till exempel en stol, så kan 
det kännas så starkt att de upplever att den döde är tillsammans med dem i rummet. Det här 
kan utgöra en smärtlindring för barnet, blir ett magiskt lugn eller trygghetskänsla. (Dyregrov, 
1990) 
 
 
Svårigheter i skolarbetet. 
 
Under lektionerna kan det vara svårt för eleven att vara koncentrerad och uppmärksam 
( Dyregrov, 1990). Tankar på och minnet av vad som hänt avbryter andra tankar, vilket leder 
till att energin minskar. Sorg och ledsenhet kan bidra till att man får ett ”trögare” tankesätt, 
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man både lär sig och minns sämre än vanligt. Eleven kan få svårt att avsluta vissa uppgifter för 
att tankarna vandrar iväg. Ska eleven till exempel läsa högt så vet han/hon inte hur långt de 
kommit i texten. Man får ett sämre skolresultat. Dramatiska händelser kan visa sig i elevens 
arbeten, i teckningar, uppsatser och andra aktiviteter. Svårigheter i skolan uppträder 
framförallt vid föräldrars död och kan dröja sig kvar i flera år. Det kan även leda till kroppsliga 
åkommor som huvudvärk, magbesvär och muskelvärk. Är det ett syskon som har avlidit kan 
eleven få samma kroppsliga symtom. 
 
   
Det är viktigt att inte vänta för länge med att ge hjälp åt barn som efter ett dödsfall uppvisar 
förändringar i sin karaktär, blir enstöringar, nedstämda, aggressiva eller får uppenbara 
skolsvårigheter. Dyregrov (1990) tycker att man som lärare och förälder ofta väntar för länge 
innan man ber om professionell hjälp. 
 
         Det är inte alla problem som kan hanteras av en lärare, det är inte alla symtom som 
           försvinner med omtanke och förståelse. Vänta inte med att ta kontakt med professionell  
           personal för att få råd och hjälp.  (Dyregrov, 1990, s. 99)  
                                                                                         
 
Traumatiska krisens förlopp 
 
Dyregov (1990) skriver att efter plötsliga dödsfall är det de vuxnas skyldighet att se till att 
barnen kan få bearbeta sina upplevelser kring det som skett. Viktigt att barnen inte ska behöva 
utstå onödiga efterverkningar som till exempel apati eller skolsvårigheter. När ett barn inte får 
tillfälle att bearbeta sina reaktioner på det traumatiska när någon dör, kommer det även att få 
svårt med hela sorgearbetet. 
                                                                                                    
Cullberg (1996) har skrivit om krisens förlopp och dess fyra delar. Varje fas har sitt 
karakteristiska innehåll och terapeutiska problem. En fas kan saknas eller gå in i en annan fas. 
1. Chockfasen: Chockfasen är den första fasen och den varar ett ögonblick till något dygn. 
Man håller verkligheten ifrån sig och kan sedan ha svårt att minnas vad man sagt och gjort 
under fasens gång. Den fakta man fått om vad som hänt kan glömmas bort. Antingen kan man 
bli tyst och orörlig, paralyserad, eller vara starkt avvikande som att skrika, slå, riva sina 
kläder, upprepa ord m.m.  
2. Reaktionsfasen: Reaktionsfasen börjar då den drabbade tvingas öppna ögonen för det som 
hänt, se verkligheten. Man försöker hitta någon mening med det som hänt. Varför? upprepas. 
Man tänker på det hela tiden och det kan leda till illusions- eller hallucinationsprägel. Han/hon 
hör hur den döde ropar, försöker hålla kvar den döde. De omedvetna psykiska reaktionssätt 
som har till uppgift att minska upplevelsen om hot och fara för jaget kallas 
försvarsmekanismer. Dessa gör att man stegvis kan konfronteras med den smärtsamma 
realiteten och kan ibland förlänga och försvåra bearbetningen. Det kan resultera i regression, 
förnekande, skuldkänslor m.m. Det kan hända att man utvecklar en akut psykotisk förvirring. 
Chock- och reaktionsfasen är krisens akuta fas och bör inte pågå längre än 4-6 veckor. 
3. Bearbetningsfasen: Nu har det akuta skedet lämnats och denna fas kan man vara i 1/2 till 1 
år efter händelsen. Man börjar acceptera det som hänt och förnekelsen, som var ett försvar, 
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börjar avta. De symtom och beteendestörningar som man kanske har fått, börjar också avta. 
Gamla aktiviteter kan återupptas och man kan börja ta till sig nya erfarenheter. 
4. Nyorienteringsfasen: När man har kommit hit har man gjort en fullständig återhämtning. Det 
som skett har blivit ett ärr, men hindrar inte livskontakten. Såren har läkts, självkänslan är 
tillbaka m.m. Smärtan kan ibland göra sig påmind. Den här fasen har ingen avslutning.  
 
 
Att prata med elever om döden. 
 
När man pratar med barn om döden måste man bygga på deras förståelse om den. (Fahrman, 
1993) Förståelsen utvecklas parallellt med barnets tankemässiga mognad. Den kan ske olika 
snabbt, men gången är densamma. Barn under 5 år uppfattar inte döden som något 
stadigvarande. Barnets begrepp är konkreta. När man är mellan 5-10 år så börjar man 
begripa att döden är oåterkallelig. Den är oundviklig och universell. Barnen är fortfarande 
konkreta och behöver konkreta uttryck. De förstår mer och mer av orsak och verkan bakom 
händelser och börjar tänka allt mindre på sig själva som världens centrum. Barnen blir bättre 
på att se ur andras perspektiv och kan förstå vänner som mister en nära anhörig. Från cirka 10 
år och uppåt blir deras föreställningar mer abstrakta. Tänker ännu mer på rättvisa och 
orättvisa, ödet och det övernaturliga. Ett dödsfall kan leda till mycket starka reaktioner. Nu 
utvecklas förmågan att resonera hypotetiskt och de kan ta ställning till flera olika aspekter av 
en händelse. Det blir lättare att dra paralleller och kunna granska kritiskt. 
 
 
Att lämna ett dödsbud till en elevgrupp 
   
Samtalen med en barngrupp i händelse av ett dödsfall brukar ofta ta lång tid, mer än en 
lektion. Det är inte bra att behöva avbryta ett sådant samtal och det är viktigt att eleverna 
förbereds på att de närmaste timmarna kommer de att få tid att tala om det som har skett. I de 
första åren kan man behöva ta en paus. I en sådan här situation kan det vara skönt att vara två 
vuxna i klassrummet, men eleverna bör känna de båda vuxna. Den som berättar vad som hänt 
ska vara någon som barnen har tillit till, oftast klassföreståndaren. Man bör ha ordentligt med 
information för att kunna svara på frågor om när och hur det skedde. Berätta det direkt och 
öppet, man ska inte vänta till dagens slut. (Dyregrov,1990) 
 
 
Dyregrov (1990) har tagit fram ett förslag till ett upplägg på sex punkter 
1. Inledning: Läraren berättar för eleverna vad som ska hända de närmaste timmarna och 
varför det är bra att sitta och samtala. 
2. Fakta: Här berättar läraren vad det är som har hänt. Eleverna kan berätta vad de vet och 
hur de fick reda på det som har hänt. Man ska berätta direkt och öppet. 
3. Tankar: Nu är det viktigt att man som lärare betonar att det blir många reaktioner och 
intryck. När någon dör fylls man av tankar och känslor som gör oss ledsna, arga och rädda. 
Gör klart för alla att det vi säger här inne ska inte föras vidare. Man får berätta vad man själv 
har sagt, men inte vad någon annan har sagt. Ingen får retas eller trakasseras för det man sagt 
eller hur man reagerade. 
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4. Reaktionsfasen:  Tanke och reaktionsfasen tar längst tid. Det kan komma starka 
känsloreaktioner. Man ska ta med alla i samtalet. t.ex. genom att be den som sitter bredvid att 
lägga armen om den som berättar eller fråga hur de andra upplever det när en av eleverna 
gråter. På så sätt skapar man gemenskap och sammanhållning. Barn visar varandra stor 
omsorg och hänsyn och det är lärarens uppgift att lyfta fram dessa sidor av barnens naturliga 
medkänsla. Man kan även rita teckningar och liknande för att uttrycka sina känslor. Det kan 
vara särskilt bra i de lägre årskurserna. 
5. Informationsfasen: Här ska läraren samla ihop det som eleverna har kommit med. Påpeka 
likheter i deras tankar och reaktioner. Man ska betona det normala i deras reaktionssätt. 
Känner man till andra fall kan man berätta om den och ta upp hur eleverna reagerade då. 
Läraren ska också berätta och förbereda dem för de reaktioner som kan uppkomma efter en 
tid. Att det kan påverka minnet och koncentrationen. Man bör ge eleverna råd vad de kan 
göra för att få bättre grepp om händelsen, t.ex. att de ska prata med sina föräldrar, eller 
vänner och kamrater. Man kan tillsammans göra något för de efterlevande. Eller man kan 
skriva dikter, dagbok och rita. Uppmuntra eleverna att skriva och rita. Det första jag tänkte på 
när jag fick höra vad som hänt var....Det värsta med det som hänt är.....Det som gör mig mest 
ledsen är..... 
6. Avslutningsfasen: Sammanfatta det som tagits upp och planera vad som ska hända. Hur ska 
man göra med begravningen? Fråga vad de tyckte om samlingen och om de vill prata mer. 
Någon kanske vill prata med skolsystern eller kuratorn, det måste då vara i samråd med 
föräldrarna. Om tillfälle ges kan man tillsammans gå till kyrkogården eller till olycksplatsen och 
lägga en blomma. Det kan vara bra att ge uttryck för sorgen med något konkret. Läraren 
måste givetvis vara med då och gärna några föräldrar eller andra vuxna. 
 
Ekvik (1993) tycker att man kan tända ett ljus och eventuellt ha ett kort på den döde när man 
framför ett dödsbud. Det blir en bra och lugn stämning då och man hedrar den döde. Även 
han poängterar vikten av att samtala med eleverna. Genom att samtala och ställa frågor så får 
varje elev hjälp att sätta ord på den intensiva och påfrestande upplevelsen de bär på.  Även 
tysta och slutna elever kan få hjälp genom att lyssna och kan då klä sina känslor med ord. 
Man får även kunskap om andras tankar, känslor och reaktioner. Det kan vara skönt att höra 
att andra känner likadant, och att det är tillåtet att reagera olika. Samtidigt får läraren kunskap 
om hur eleverna mår, och kan lättare möta deras behov. Det är viktigt att stödja eleverna i en 
sorg, men också att de kan leva ett normalt liv med glädje och trivsel. Man måste ge sorgen 
utrymme men samtidigt kunna glädjas åt annat.  
 
Barn är konkreta och det är därför viktigt att inte använda ord som ”gått bort” eller ”somnat 
in”, det kan ge ångest hos barn. Det är bättre att säga att personen är död, och när man är 
död så har hjärta slutat att slå, man kan inte äta mer. Håret har slutat växa och personen har 
inte ont längre. Vi som vuxna bör också visa att vi sörjer, annars ger vi dubbla budskap, vilket 
kan leda till frustration. (Fahrman, 1993) 
 
 
När en elev i klassen har dött 
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Om en elev i klassen har dött så är det viktigt att eleverna får vara med och bestämma 
uttryckssättet för att markera dödsfallet i klassrummet. Det är vanligt att man använder den 
dödes bänk som symbol. Man kanske vill plantera ett träd eller göra något för föräldrarna. 
Symboliska handlingar kan hjälpa eleverna att få form och struktur på sina känslor och tankar, 
man gör något konkret av sin sorg. (Dyregrov,1990) 
 
 
 
 
 
Att lämna ett dödsbud till en enskild elev 
 
Oftast är det en polis eller en präst som kommer med dödsbudet till familjen, men det kan 
hända att en lärare måste informera eleven. Ekvik (1993) skriver att man måste tänka på vissa 
saker om man kommer i den situationen. 
• Eleven och läraren måste känna varandra väl. Eleven måste ha tillit till och känna sig trygg 

med läraren. Det brukar oftast vara klassföreståndaren.  
• Vänta inte med att ge beskedet vid ett bättre tillfälle, utan prata med eleven direkt. Det kan 

uppstå onödiga konflikter om eleven får reda på att det gått flera timmar sen det hände. 
Han/hon kan känna sig utanför och omyndigförklarad. 

•  Ta med eleven till en lugn plats där ni kan sitta ostörda. Ni ska ha god tid på er, så se till 
att någon annan kan hålla eventuella lektioner.  

• Skaffa dig så mycket information som möjligt, men glöm inte bort att vara säker på att allt 
är sant.  

• Var tydlig i din berättelse, linda inte in det. 
• Du ska finnas där för eleven, våga ta emot de reaktioner som kommer. Dina tröstande ord 

hjälper inte. 
• Eleven ska inte lämnas ensam. Du kan följa eleven hem eller var nu familjen befinner sig. 
• Övriga klasskamrater bör så snabbt som möjligt få reda på vad som hänt, annars börjar de 

spekulera i det. Be gärna din kollega informera eleverna medan du är borta, men att du 
berättar mer när du kommer tillbaka. 

 
Dyregrov (1990) poängterar att det är i samråd med eleven som den övriga klassen ska 
informeras, men att det ska ske så fort som möjligt. 
 
Om himlen, Gud och Jesus inte är vanliga uttryck i elevens vardag, ska man inte prata om det 
(Fahrman, 1993). Det kan lätt bli förvirrande för eleven. Är det en naturlig del i elevens liv bör 
man använda sig av dem. Det är inte säkert att samtalet med eleven blir långt. De släpper in 
oss en kort stund för att sedan byta samtalsämne. Barn har lägre toleransnivå för starka 
känslor och deras sorgeperioder är kortare. Barn kanske inte alltid väljer språket som 
kommunikationsmedel. Framför man ett dödsbud till en elev och han/hon inte reagerar kan det 
betyda att man behöver mer tid på sig. Du kan berätta det en gång till och säga att du förstår 
om det är svårt att förstå att det verkligen har hänt, men att det är sant. Eleven måste också få 
hinna reagera färdigt innan man kan avsluta samtalet. 
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Skolverket (2000) poängterar också vikten av att ha en nära kontakt med elevens familj. 
Berätta hur ni har arbetat i skolan och hur man kan reagera i en krissituation. Informera dem 
om att det finns hjälp att få om man är orolig för sitt barn. Man ska inte förminska det som 
hänt eller hålla tillbaka sin egen sorg. Det är bra att få höra att omgivningen också blir berörd 
av det som hänt. Man bör planera när eleven ska komma tillbaka till skolan igen och om han/ 
hon behöver något under tiden. 
 
 
 
 
 
Var förberedd 
 
När krisen är ett faktum är det bra om alla på skolan vet vad som gäller. När man skriver en 
krisplan på skolan bör man tänka igenom vad det är som skulle kunna hända på just den 
skolan (Skolverket, 2000). Krisplanen ska vara lätt att läsa och inte alltför lång. Den bör ses 
över ofta ifall det har skett några förändringar. Krisplanen ska bland annat innehålla vem som 
sitter i krisledningsgruppen och vad den har för ansvar. Telefonnummer till gruppmedlemmarna 
och eventuellt andra viktiga nummer kan vara bra att dokumentera. Skriv även ner punkter 
man ska tänka på, så att man underlättar för personalen när de ska sätta igång arbetet. Man 
bör tänka på att enkla praktiska och tekniska moment kan ge upphov till problem i en 
krissituation, hur kommer man till exempel in på skolan under helgen och hur fungerar larmet 
då?  Från 1 juli 2000 trädde arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter i kraft; 
 
           Varje arbetsplats ska ha en beredskap för första hjälpen och krisstöd. Personalen och  
            eleverna ska känna till hur krisstödet är organiserat och få regelbunden information om  
            de rutiner som gäller. Chefer och arbetsledare ska ha tillräckliga kunskaper för att  
            planera och ordna detta på ett lämpligt sätt. (s.40) 
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Mitt tillvägagångssätt 
 
Jag har valt att använda mig av intervjuer i min undersökning. Jag tar upp ett känsligt ämne och 
för att få möjlighet att ta del av självupplevda känslor och reaktioner är ett personligt möte 
viktigt. Det ger mig också möjlighet att fördjupa och förtydliga avsnitt i intervjun. De intervjuer 
jag gjorde är inte av samma slag, de har olika infallsvinklar och därför gick det inte att följa en 
och samma mall till alla intervjuer. Jag intervjuade sammanlagt fem personer, en enhetschef, två 
lärare, en elev och en person som har mist sin pappa under grundskoletiden och i samtliga fall 
använde jag mig av bandspelare. Eftersom det jag skriver om är känsligt att ta upp, känner jag 
att jag får en bättre kontakt med mina intervjupersoner om jag inte hela tiden måste 
koncentrera mig på att anteckna. Jag vill visa att jag är intresserad av vad de säger och att jag 
lyssnar på dem. Jag vet att det finns nackdelar med att använda bandspelare. Intervjupersonen 
kan uppleva det svårt att tala fritt vid en inspelning och själva inspelningen kan också påverka 
vad personen väljer att delge. Vid varje intervju var jag noga med att informera 
intervjupersonerna att deras namn inte kommer synas i arbetet. Dessutom så raderar jag 
banden jag använde vid intervjuerna och förstör de ordagranna utskrifterna vid slutfört arbete.         
 
Jag förberedde mina intervjupersoner genom att jag pratade med dem några dagar innan 
intervjun. Jag sökte upp dem på skolan, förutom eleven, där informationen gick genom 
klassläraren och med tjejen som förlorat sin pappa, där jag tog kontakt via telefon. Jag 
förklarade mitt syfte med intervjun och dess innehåll. Jag har inte gett ut några skriftliga frågor i 
förväg. De har på så sätt haft tid på sig att fundera kring ämnet och vad de vill ta upp kring 
det. Jag har använt mig av en så kallad ostrukturerad intervju (Bell, 2000) där jag utgått från 
en övergripande frågeställning och sedan ställt följdfrågor och bett om förtydliganden. 
Intervjuerna har mer haft karaktären av ett samtal. Bell (2000) skriver att det krävs kunskap 
och erfarenhet att genomföra en ostrukturerad intervju och ”att analysen kan ta lång tid” 
(s122). Jag är medveten om att jag inte har så stor erfarenhet kring ostrukturerade intervjuer 
men kände ändå att det passade bäst här, även om det krävde mer av mig.  
 
För att försöka få kunskap ur ett elevperspektiv hur det kan kännas att komma till skolan med 
sorg, intervjuade jag en kvinna vars pappa dog när hon skulle börja sjuan. Intervjun ägde rum 
hemma hos henne. Hon är en av mina bästa vänner och att träffas hemma hos henne kändes 



 12

därför helt naturligt för oss båda. Först tände vi ljus och satt i soffan och pratade. När hon 
kände sig redo att berätta sin historia satte jag på bandspelaren. Själva intervjun tog cirka 30 
minuter. Jag var medveten om att vår nära relation skulle ha kunnat påverka intervjun och det 
hon då valde att delge. Jag gjorde intervjun i ett tidigt skede i mitt arbetet, så hon har inte varit 
mer insatt i arbetets upplägg än någon annan av mina intervjupersoner. Att jag känner henne 
väl anser jag inte har varit någon nackdel, snarare tvärtom, jag tror att hon kände sig mer 
avslappnad inför intervjun och att vi satt och pratade hemma hos henne en stund innan vi 
startade var bar en fördel för både henne och mig. 
 
För att få kunskap om hur en skola har upplevt och arbetat under en sorg vände jag  mig till 
min praktikskola där en lärare nyligen hade dött. Intervjuerna gjordes på den skola där 
personalen arbetar. Jag var där vid tre tillfällen. Vid första tillfället intervjuade jag en nära 
kollega till den avlidne (bilaga 2). Den intervjun var den som tog längst tid. Vi satt lite över en 
timme och pratade. Vid det andra tillfället träffade jag enhetschefen (bilaga 1) och den 
intervjun varade cirka 50 minuter. Vid sista tillfället jag var på skolan intervjuade jag först 
klassläraren ( bilaga 3) och det tog cirka 30 minuter. Hon berättade att efter jag varit där 
första gången hade hon gått ut i klassen och frågat eleverna vem som skulle kunna tänka sig att 
ställa upp på en intervju och så berättat vad den skulle handla om. Efter att jag intervjuat 
klassläraren färdigt gick hon och hämtade den elev som hade anmält sig. Den intervjun tog 
bara 20 minuter ( bilaga 4).  
 
När mina intervjuer var klara skrev jag ut dem för att sedan kunna börja analysera dem. Jag 
valde att sammanställa intervjuerna till två berättelser för att man ska få en helhet i det som har 
hänt. Den ena berättelsen innehåller alltså information från alla fyra intervjuer jag gjorde kring 
den avlidne läraren och den andra innehåller information från en intervju. 
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Resultat 
 
Arbetet kring en lärares sjukdom och dödsfall. 
 
Under en av mina praktikperioder under lärarutbildningen var jag på en skola där en 
lärare/kollega nyligen hade dött. På denna skolenhet har jag genomfört fyra av mina fem 
intervjuer och fått följa en process såväl på ett övergripande som på de personliga planen. Jag 
har samtalat med enhetschefen, klasslärare och en nära kollega till den döde (Lena), en elev 
som har haft henne som lärare och den lärare som har den här eleven nu (Eva). Jag har fått ta 
del av hur de rent praktiskt har arbetat, men också tankar och känslor under den här 
perioden. I min berättelse har jag valt att väva samman allas svar. På det sättet har jag fått 
fram en helhet över det som hänt på skolan och  samtidigt hur personal och enhetschef har 
agerat parallellt med varandra. De citat jag har använt i berättelsen är ordagrant avskrivna från 
de utskrifter jag gjort av de bandade intervjuerna. Givetvis är personernas namn fingerade. 
 
Den döda läraren, vi kan kalla henne för Maria, sjukskrev sig redan i januari, samma år hon 
dog. Hon kände sig trött, så hon sökte upp vårdcentralen och fick där reda på att hon hade 
cancer. Lena kommer inte ihåg om det var i levern eller i lymfan, eller på båda ställen som 
Maria hade cancer. Maria tog direkt kontakt med enhetschefen på skolan och berättade 
precis som det var. Maria hade ett par år innan haft bröstcancer och den gången hade hon valt 
att jobba samtidigt som hon fick sin strålbehandling och cellgifter. Denna gång ville hon vara 
sjukskriven. När kollegiet fick reda på att Maria var dålig så blev de väldigt bestörta. Har man 
fått cancer i levern vet man att det är illa. De samlade in pengar och köpte en bok till henne. 
De köpte även en CD-skiva, för Maria tyckte mycket om musik. De gav henne dessa 
presenter som en liten uppmuntran och var hemma hos henne fler gånger under våren med 
ytterligare små uppmuntranden. Maria var en väldigt öppen person och var mån om att 
informera skolan vad som hände med henne. Hon ville att alla skulle veta. Lena säger att det 
blev förhållandevis lätt att bearbeta det här när Maria själv vågade sätta ord på det som hon 
hade drabbats av och vad hon trodde skulle komma att hända, än om hon hade försökt hitta 
omskrivningar och inte pratat om det. Redan på ett tidigt stadium sa hon att hon skulle bli 
tvungen att medicineras resten av livet. Först var det då cellgifter, men det kan man inte ge hur 
länge som helst. När hon fått maxdos skulle hon få hormonbehandling. Hon gav skenet av att 
hon hade hoppet om att under de perioder när hon mådde lite bättre kunna vara med i skolan 
och kanske ha någon annan uppgift än den som klassföreståndare. Hon sa att hon till hösten 
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inte ville ha den etta som hon egentligen skulle ha haft, för hon förstod att hon då skulle få ha 
så mycket vikarier och det ville hon inte utsätta barnen för. Efter att hon hade gått hem i januari 
kom hon inte tillbaka och hade någon undervisning, däremot kom hon och hälsade på flera 
gånger under våren och pratade med sina gamla treor. Maria var som sagt väldigt öppen och 
pratade om vad som hände med henne och det gjorde hon säkert med eleverna också, tror 
Lena. Därför hade de ingen speciell elevvård under den här tiden. 
 
När sommarlovet närmade sig sitt slut och lärarna kom tillbaka till jobbet, så ringde Maria till 
enhetschefen och berättade att hon har blivit sämre och att hon låg på sjukhuset. Enhetschefen 
kallade till ett möte och informerade personalen att Maria inte mådde så bra och att 
förutsättningarna för att hon skulle överleva inte var så goda. Det var en väldigt konstig känsla 
att inte veta om hon skulle leva eller vara död den dagen vi skulle ta emot eleverna, säger 
Lena. De diskuterade vad de skulle göra om Maria dog samma dag. Enhetschefen berättade 
att det var hennes stora fasa att Maria skulle dö den dagen.  
            
          Skulle vi ha flaggan på halv stång eller i topp? Ska glädje gå före sorg, och  
           kunde man ha haft flaggan i topp först och sen hissat ner den? Då tar man ner 
           stämningen för de allra första barnen. Jag har inget svar på det och jag tackar  
           att det inte blev så. (enhetschefen) 
 
Lena som är ansvarig att köpa blommor och har hand om personalens blomsterkassa, köpte 
en blomma samma dag som de fick reda på att Maria låg på sjukhuset och åkte upp till henne. 
Hon beskriver mötet med Maria som en ganska märklig händelse.  
 
          Bara lite fjun på huvudet och gul på ögonvitorna. Hon var blåögd och hade 
           blåa örhängen och det blåa framhävdes så vackert skulle jag vilja säga.  
           Ögonen bara lyser av glädjen att få ett besök och så lyfter hon på filten och säger: 
           - Titta ska du få se hur min mage ser ut! 
           Den var så svullen. Man kan tänka sig en kvinna i nionde månaden, färdig att 
           föda. Utan att man ser någon inre skräck eller ångest, utan ett konstaterande att 
           så är det. Och sen var det bra med det. (Lena) 
 
De pratade om sommaren, om vad de har gjort och Maria sa att hon var så glad att hon hade 
fått den här sommaren, men att hon nu visste att hon inte hade lång tid kvar. Hon säger också 
att hon inte var rädd och hon ville att Lena skulle hälsa till de andra just det att hon inte var 
rädd. 
 
När Lena sedan kom till skolan, det var då fredagen innan skolstarten, så höll de andra på att 
ladda inför den. De brukar alltid göra en rapp som de framför första dagen och 
förberedelserna var i full gång. Lena kände att hon var tvungen att framföra hälsningen från 
Maria och när hon gjorde det så kände hon hur allting bara vände. Den entusiasm de nyss 
hade haft var som bortblåst. Hon tillade också att hon inte trodde att Maria ville att detta 
skulle tynga dem, utan att de skulle ha en fin skolstart. Och det hade de. 
 
Efter mötet med Maria kände Lena att hon ville stötta Maria så mycket som möjligt, men att 
åka upp till henne på sjukhuset kände hon inte var det rätta, utan varje kväll ringde hon till 
Maria och sa god natt. Maria sa att de andra gärna fick ringa till henne, så Lena uppmuntrade 
de andra i kollegiet att ta kontakt med henne. En del undrade om det var okej att åka till 
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sjukhuset och det trodde Lena var helt okej. Maria skulle bli glad och orkade hon inte, skulle 
hon säga ifrån. Flera åkte upp till henne de närmsta dagarna och alla sa sedan till Lena att de 
hade fått styrka av att komma dit, de blev inte nertryckta. 
 
Parallellt med detta hade enhetschefen börjat förbereda sig på Marias död. Hon hade tagit 
kontakt med sin chef för att höra hur det blev med lön vid dödsfall. Likaså om det var någon 
försäkring som skulle falla ut till de anhöriga. 
 
           Jag tog reda på hur sådant fungerade och vad som gällde. (Enhetschefen) 
 
Hon tog kontakt med en närliggande kyrka för att höra om de kunde ha en minnesstund där 
för personalen när Maria avlidit och om då en präst kunde vara närvarande. När hon vid ett 
tillfälle var uppe och hälsade på Maria så frågade hon hur de på skolan skulle få 
dödsbeskedet. Maria sade att en av hennes söner kommer att ringa när det har hänt.  
 
När skolstarten hade varit gick enhetschefen ut till de fyror som hade haft Maria i trean. Trean 
hon haft hade delats upp i tre olika klassen inför fyran. Där berättade hon att Maria hade blivit 
så sjuk att hon antagligen kommer att dö. Om det var någon elev som ville så fick de gärna rita 
eller skriva något till Maria som sedan togs med upp till sjukhuset. Det var flera elever som 
gjorde det. Maria hade önskat att de skulle säga till eleverna att hon inte var rädd, och det 
framfördes också. Enhetschefen hade även med ett brev som hon hade skrivit till föräldrarna 
där det stod att deras barn idag hade fått reda på att en lärare har cancer och kanske inte 
kommer att överleva. Vi ville förbereda dem på att snart skulle något hända som kunde 
uppröra barnen väldigt mycket, säger enhetschefen. En del barn blev väldigt ledsna och gavs 
då möjligheten att gå åt sidan och samtala med varandra och någon vuxen. Den eleven som jag 
har pratat med sa:  
 
           Jag och min bästa kompis blev väldigt ledsna, så vi började gråta. Vi fick gå bort och lugna 
           ner oss. Vi fick gå till fritids och där fick vi gråta ut, sen satte vi oss och målade. När vi  
           lugnat ner oss fick vi gå tillbaka. (elev) 
 
Både i lärarrummet och på konferenserna pratade de mycket om Maria. Maria själv var så 
öppen och det gjorde att vi i kollegiet kunde prata öppet utan att känna att vi trampade på 
henne, säger Lena. Det var alltid någon som hade pratat eller hälsat på Maria och som sedan 
berättade vidare till de andra. Personalen har både gråtit och våndas tillsammans. En kollega 
kom en dag till Lena och frågade om en sång som Maria hade pratat om. Det hade varit ett 
radioprogram med andliga sånger och där hade det varit en jazz inspirerad låt där de i 
bakgrunden sa: Jag är inte rädd. Det var ingen av dem som visste vad det var för låt, så Lena 
ringde till Sveriges radio, men de som hade hand om programmet var på semester. Vi höll på i 
flera dagar med att lista ut vad det var för låt, säger Lena. Till sist hade de fått kontakt med en 
person som kunde berätta vad det var för låt. Den kom från Norge. En av skolans kanslister 
fick i uppdrag att ringa och beställa den här skivan. På Marias sista fredag kom skivan med 
posten till skolan. Enhetschefen åkte upp och lämnade skivan och spelade den för Maria, men 
då var Maria så trött så hon halvsover, men så vaknar hon till lite och sa att hon trodde att det 
var rätt låt. Det här med skivan hade blivit ett litet projekt för de som stod henne närmast på 
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skolan. Hon hade önskat att få höra den igen så det var skönt att de till slut lyckades få fram 
den.  
 
På fredagskvällen var det sista gången Lena pratade med Maria. Maria var väldigt trött då, 
och orkade knappt prata. På lördagskvällen kunde inte Lena ringa och på söndagskvällen 
svarade ingen i telefon, den var bortkopplad.  
 
           Då tänkte man, hjälp hon är död! (Lena) 
 
Lena tyckte inte att hon hade rätten att ringa till sjukvårdsupplysningen, så hon ringde till 
enhetschefen i stället. Enhetschefen hade inte hört någonting, så hon ringde upp till sjukhuset. 
Där får de reda på att de anhöriga hade stängt av telefon, för Maria var så trött, hon sov bara. 
 
Så kom då den dagen då Maria dog. Det var på måndagen och en av hennes söner ringde till 
enhetschefen vid niotiden på morgonen. Han berättade att Maria hade velat att han skulle ringa 
och informera vad som hänt och hur dödsögonblicket hade varit. Maria hade bara somnat in 
och det hade inte varit något dramatiskt kring det hela. Han berättade också att de teckningar 
som  hade tagits upp till Maria som eleverna hade gjort, låg bredvid henne i sängen när hon 
dog. På tiorasten samlade enhetschefen personalen återigen och berättade att Maria hade 
avlidit. Hon berättade precis det som Marias son hade berättat för henne en stund tidigare. 
Hon informerade också om vad som skulle ske på skolan. Flaggan kommer att vara på halv 
stång och ett nytt brev kommer att skickas med eleverna hem, så föräldrarna vet att hon nu har 
avlidit. Till de klasser som var närmast berörda gick enhetschefen ut igen och informerade och 
reaktionerna blev annorlunda denna gången.  
 
           Det verkade som att de var förberedda på nått sätt, det blev ingen chock. ( Enhetschefen) 
 
Eva som jag har intervjuat hade en av de fyror som var närmast berörda och hon berättade att 
de efter rasten var två vuxna i klassrummet. Det hade känts skönt att få stöd av en annan 
vuxen när man berättade en sådan här sak. De hade tänt ljus och berättade mer eller mindre 
rakt upp och ner vad som hade hänt. Eva tror inte på att man ska linda in händelsen, utan man 
ska säga klart och tydligt vad som hänt. 
 
         Vi började inte med att säga att Maria är död, utan vi sa att har ni märkt att  
           flaggan är på halv stång och vad betyder det? Pratade lite kring det först, men 
           för det använde vi inte några konstiga ord som ”avlidit”, utan mer ”barnspråk”. 
           Jag tycker det är jättesvårt att gå in och berätta en sån här sak. Man vet aldrig  
           hur eleverna kommer att reagera. Hur ska man få trösta? Blir det kaos? Samtidigt 
           är man rädd att inte få några reaktioner alls, det är lika otäckt.  ( Eva) 
 
Det blev väldigt olika reaktioner. Direkt visade ingen någonting, men det kom efter ett tag. De 
började gråta och de vuxna gick runt och tröstade. Eva säger att de pratade kanske med 
eleverna i 15-20 minuter. Det var inte någon som hade några frågor i hennes klass, men hon 
vet att det var det i andra. De elever som blev väldigt upprörda och ledsna fick gå till 
biblioteket där de kunde fortsätta att prata om detta. I hennes klass var det fem stycken som 
hade haft Maria. Men en av de som blivit väldigt ledsen och upprörd var en nyinflyttad elev 
som inte ens hade träffat Maria. Eleven hade blivit påmind om andra saker och blivit ledsen för 
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det. Den elev jag intervjuade berättade att när Maria dött, så berättade Eva det väldigt 
försiktigt.  
 
          Hon berättade att vaktmästaren skulle hissa flaggan och sen ta ner den på halv  
           stång. Sen förklarade hon varför. Sen tände vi ljus för Maria. Vi satt tysta ett tag.  
           Vi hade bild tror jag, så vi skulle måla en bild. Vad vi ville. Sen satte fröken på  
           musik, som passade väldigt bra. Då kunde man lugna ner sig och tänka på det.  (elev)  
      
Eleven berättade också att hennes storasyster haft Maria som lärare, så hon kände henne lite 
innan hon själv fick henne. När hon kom hem så pratade hon lite med sina föräldrar om det 
som hänt. Det hade varit skönt att få samtala om det.  
 
           En sak var skönt att få veta. Att innan hon dog så hade hon hälsat att hon vet vad som  
           väntar men hon var inte rädd. Det känns skönt att hon inte var rädd för det. (elev) 
 
I Lenas klass hade de gjort på ungefär samma sätt. Lena har en tvåa och hon hade börjat med 
att sätta alla i en ring. De sitter ofta i en ring, så det var inget lustigt med det. Hon hade tänt ett 
ljus och sen berättade hon att hon var ledsen för att en vän hade dött. Hon hade haft med en 
dikt som hon läste och berättade att hon hade träffat Maria nyligen. Att Maria visste att hon 
skulle dö och att hon inte var rädd. Lena hade även med en CD-skiva och sa att när någon 
dör ska man sitta tyst och stilla en stund och tänka på den som har dött. Det gjorde de och 
sedan frågade hon om det var någon som ville säga någonting. Det visade sig att alla möjliga 
bilder hade dykt upp, det kunde vara någons mormor som hade dött som man kom att tänka 
på, eller ett husdjur som försvunnit. Det fanns en tjej i klassen vars pappa hade dött för drygt 
ett år sedan och som tur var, var hon inte där den här dagen. Lena ringde i stället hem till 
flickan och pratade med mamman, så att hon kunde berätta vad som hänt. Hade flickan varit 
där den här dagen hade nog Lena satt sig bredvid henne och sagt att hon skulle berätta något 
som speciellt flickan kommer att känna som jättesvårt, för hon har varit med om det tidigare. 
Lena sa till eleverna att det är flera av er som har varit med om att någon nära har dött och att 
de då vet hur jobbigt det är. Många elever är då snabba på att berätta det. En annan gång 
hade en flicka kommit och berättat att hennes mormor hade dött. Den gången hade de också 
tänt ljus och deltagit i hennes sorg. Det har även hänt fler gånger.  
 
När enhetschefen hade informerat personalen på skolan och de närmsta berörda eleverna, 
började hon att ringa runt till de i personalgruppen som inte var på skolan och om det var 
några andra som behövde få reda på det som hänt. Hon kontaktade även kyrkan och 
berättade att dödsfallet nu hade skett och de bestämde en dag de kunde ha minnesstunden. 
Jag frågade henne om hon hade utgått från någon krisplan i sitt arbete. Hon sa att hon hade en 
som hon hade tittat på, men att den inte var så bra och att de håller på att göra en ny som inte 
är färdig. Den krisplanen är mycket större och är hoparbetad av flera skolor, kyrkan och även 
en vårdcentral är inblandad. Hon tror inte att man kan skriva ner allt i en krisplan eftersom 
kriserna kan vara så olika, men man kan absolut skriva mer än den de hade nu. Men den var 
som sagt inte klar.  
 
I lärarrummet hade man också tänt ljus och satt fram ett kort på Maria. Men redan på 
tisdagen var kortet bortplockat. Några tyckte det var jobbigt att se Maria, andra blev illa 
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berörda av att det var borttaget. Man bestämde att det skulle stå framme och när 
begravningen var över skulle det tas bort.  
 
Någon dag efter att Maria dött kom en kollega fram till Lena och undrade om hon inte kunde 
skriva in till tidningen. Lena skrev ner lite och satte sedan upp det i lärarrummet för att få lite 
synpunkter. När alla hade sagt vad de tyckte skickades det in till tidningen. Personalen tyckte 
det kändes skönt att få lyfta fram Maria.  
 
           Det kanske låter tarvligt, men att få sammanfatta, det är ju en jättegrej för 
           bearbetningen.( Lena) 
 
Ute i klasserna gjorde man inte så mycket mer av det här, man jobbade på som vanligt och 
var det någon elev som tog upp det pratade man lite om det igen. När dödsannonsen stod i 
tidningen läste man den i klassen och när minnesorden från personalen stod i tidningen var det 
en pojke i Evas klass som hade tagit med sig tidningen. Man pratade lite kring begravningen, 
men det var inte aktuellt att några elever skulle delta. Man berättade att skolan skickade 
blommor och att man begravningsdagen har flaggan på halv stång igen, fram tills dess att 
begravningen var över. Enhetschefen sa att det var några föräldrar som hade kontaktat henne 
och undrat om eleverna skulle vara med på begravningen, men hon hade sagt att så inte var 
fallet.  Den elev jag pratat med berättade att det var en tjej som hon hade gått med i trean som 
samlade in pengar och köpte en blomma, som var från Marias gamla klass.  
 
           Hon och hennes mamma köpte de finaste blommorna de kunde hitta och skickade dem 
           till begravningen. (elev) 
 
Enhetschefen fick reda på att begravningen skulle vara redan klockan elva på förmiddagen och 
så tidigt kan man inte stänga skolan och skicka hem barnen. Så hon sa att några stycken skulle 
få gå  som representanter av skolan och var det några fler som absolut ville så skulle de 
försöka ordna det. Hade begravningen varit klockan ett hade man kanske kunnat skickat hem 
barnen för dagen, men inte som läget var nu. Lena var en av de fyra som gick på 
begravningen, och hon säger att det var en av de finaste begravningar hon varit på. Direkt efter 
begravningen hade några åkt tillbaka till skolan och berättat för de andra hur det hade varit, 
och flera av lärarna åkte sedan upp till graven och såg alla fina blommor. Bland annat den 
krans som de hade köpt från skolan. De anhöriga hade även önskat bidrag till Cancerfonden, 
så ett par dagar innan begravningen kunde man som personal lämna ett bidrag i ett slutet 
kuvert på expeditionen och som sedan sattes in på  Cancerfonden. Genom att lämna i slutna 
kuvert visste ingen vad den andre gav och ingen behövde då skryta eller skämmas för sitt 
bidrag. Lena berättar att de hade fått in artonhundra kronor. Vid ett annat tillfälle hade 
personalen sin minnesstund i kyrkan. Diakonissan och kyrkoherden var där en stund och 
pratade lite, sen spelade och sjöng man tillsammans och så drack man kaffe. Man hade 
chansen att stilla ner sig om vad som hänt och försöka bearbeta det hela. 
 
På begravningsdagen hade skolan, som jag tidigare skrev, flaggan på halv stång. Enhetschefen 
satte upp lappar på skolan och lärarna gick till sina klasser och berättade att det var 
begravningsdag. En lärare hade kommit till skolan tidigare på morgonen innan lapparna kom 
upp, och var inte medveten om att flaggan skulle vara på halv stång. Därför missade läraren att 
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informera klassen. En av pojkarna i klassen kom ut på gården och fick se att flaggan var på 
halv stång och trodde direkt att någon mer hade dött. Han hade precis lärt sig att man flaggade 
på halv stång när någon dör och nu var den det igen. Han fick snabbt reda på att ingen dött 
och sen pratade läraren med hela klassen.  
 
          Kan synas som en bagatell, men det är det inte. Man ser här hur viktigt det är att berätta 
           för barnen och kanske vad det står för. (Lena) 
 
 I Evas klass hade de även diskuterat lite kring vart de trodde att Maria fanns nu. Om det var 
mest synd om dem eller om henne. De hade kommit fram till att det var dom som saknade 
henne och att hon hade det bra nu. 
 
          Det känns som att man undrar var hon är. Det känns jobbigt att tänka på att  
           man aldrig får träffa henne igen. (Elev) 
 
Jag frågade alla de som jag intervjuade om det var något som vi hade missat att ta upp eller 
om det var något speciellt de ville poängtera. Eleven berättade att hennes kanin hade dött när 
hon gick i trean och att den var begravd i deras trädgård. Eva sa att hon tyckte det var viktigt 
att alla klasser på skolan blev informerade om händelsen samtidigt. Att alla lärare har samma 
information och att de har hunnit att prata om det. Annars tror hon att det lätt kan uppkomma 
rykten som börjas spridas och det är inte bra. Även att man är öppen och ärlig mot barnen är 
viktigt, gärna att man pratar och arbetar kring döden innan det sker, så barnen vet vad döden 
är och vad det handlar om. Hon säger att det finns en bok som heter ”Farfar och lammen” 
som begravningsbyrån har gett ut. Den är riktad till barn och är riktigt bra. Hon har själv 
använt den i undervisningen. De läste den och så fick eleverna rita bilder till. Det hade väckt 
många tankar, och hon tror att det är en bra kontakt med döden innan något händer på riktigt.  
 
Enhetschefen säger att det här är en slags kris, men att det finns många olika sorters kriser. De 
kan vara både stora och små och beröra en olika mycket.   
 
           Den här krisen hade vi tid att förbereda oss, hade den kommit som en smäll hade man 
           kanske behövt mer hjälp utifrån för att man själv kanske hade varit i chocktillstånd. Det 
           är därför krisplanen är bra. Man kan ta fram och titta vad man ska göra även fast man  
           egentligen kanske vet det. Det är lätt att missa något, man kan inte ha allt i huvudet.(Enhetschefen) 
 
 Den här gången gick det bra, men hon hoppas att deras nya förbättrade krisplan snart blir 
klar. Hon sa också att hon senare hade ett möte med Marias anhöriga där de bland annat 
pratade om en försäkring som skulle komma att falla ut till dem.  
   
Lena berättar att hon aldrig tidigare varit med om att en lärarkollega har dött. En sekreterare 
på kontoret dog för ett par år sedan. Hon var ju nära personalen på grund av den positionen 
hon hade, men ändå var hon en bit ifrån oss, tycker hon.  
 
          Det här är en som har jobbat vid sidan om en i många, många år. För mig kändes det 
           mycket närmare. Och det är en oerhörd smärta. Skulle jag få säga något till Maria i  
           efterhand skulle jag säga: 
           - Tack Maria att du var så öppen. Det hjälpte oss med bearbetningen. (Lena) 
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Hur det kan kännas att komma till skolan under sin sorgetid. 
 
Även den här intervjun har jag valt att sammanställa till en berättelse. Under nästan hela 
intervjun sitter jag tyst och lyssnar på när Anna berättar. Det är bara då och då som jag undrar 
över något och ställer en följdfråga. Därför kändes det naturligt för mig att redovisa resultatet 
som en berättelse. Jag har valt att använda många citat för att fånga upp Annas egna ord och 
känslor. Anna heter förstås något annat i verkligheten. 
   
Anna var tretton år när hennes pappa dog. Det hände i augusti, dagen innan skolan skulle 
börja igen efter sommarlovet. Hon hade varit borta under natten och på söndagen kom hennes 
mamma, mormor och lillebror och hämtade henne. De pratade lite på vägen hem, men Anna 
satt mest och tänkte på att hon skulle börja sjuan dagen efter och att det var i en ny skola. När 
de kom hem kom Annas morfar och mötte dem. Han skakade på huvudet och grät. Annas 
mamma förstod direkt att något hemskt hade hänt för morfar gråter aldrig. Han berättade att 
Annas pappa hade hängt sig. Alla började skrika och gråta. Det var en hemsk kväll för Anna 
och hennes familj. Polisen och ambulansen kom, en läkare dödförklarade Annas pappa. 
Läkaren tog sig även tid att prata med Anna och hennes familj. De kunde ställa vilka frågor de 
ville. Annas lillebror som var sju år hade till exempel frågat vilken färg det var på repet. Även 
polisen kom och pratade lite. De tyckte att Anna och hennes lillebror kunde ha gått till skolan 
redan nästa dag. De tyckte inte att det var någon ide att vara hemma.  
 
Dan därpå var det då måndag och skolans första dag, men Anna stannade hemma. Hon tror 
att det var morfar som ringde till skolan och berättade att hon inte kom för att hennes pappa 
hade dött. Redan på tisdagen ville Annas lillebror till skolan, men Anna själv var lite osäker. 
Samtidigt var hon väldigt skolmotiverad.   
 
          Jag tänkte så att jag inte ville missa så mycket. Konstigt nog faktiskt. Mamma sa att  
           jag skulle göra som jag känner. 
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På måndagskvällen ringde Anna en kompis och frågade om hon fick gå med henne till skolan. 
Anna frågade även om hon fick hänga sin jacka i kompisens skåp, eftersom hon inte fått något 
skåp ännu. Så på tisdagen träffade hon kompisen och det mötet gick väldigt bra. Kompisen 
frågade vad som hade hänt och Anna berättade för första gången att hennes pappa hade tagit 
livet av sig, att det inte hade varit någon olyckshändelse. Det hade känts bra att få berätta för 
någon om vad som hänt. Efter det var det inget mer med det. De gick ihop till salen de skulle 
vara i och där utanför mötte hon sin klassföreståndare. Anna hade bara träffat henne en gång i 
sexan, annars hade hon inte haft någon mer kontakt med henne. Hon gick fram till  
klassföreståndaren och presenterade sig. Hon bara tittade på Anna, hon fattade nog inte först 
vem det var. Sen förstod hon, men då hade Anna redan gått in och satt sig i klassrummet. 
Klassföreståndaren ställde sig framme vid tavlan och pratade lite, Anna vet inte vad hon sa, 
men sen sa hon så här: 
 
           Kul att se dig här idag Anna. Det är fruktansvärt det som hänt.  
 
Sen kom hon fram och gav Anna en kram och sa att hon fanns här för henne om hon ville 
prata.  
 
          Alla hörde det hon sa och det riktigt brände till i mig då. Det var skitjobbigt att hon sa så.  
           Jag kände att jag hade svårt att hålla tårarna borta.  
 
Resten av dagen var Anna med sina kompisar. Det var ingen av hennes kompisar eller de nya 
klasskamraterna som sa någonting om det som hänt.  
 
         De tittade väl lite på mig och visste väl inte riktigt hur de skulle vara mot mig. Jag tyckte  
          det var jobbigt, men samtidigt var det skönt att de var som vanligt. Det var som att gå in i 
          en annan värld. Man gick in i skolan och förnekade nästan att det hade hänt.  
 
Lite senare på dagen pratade Anna med sin klassföreståndare. Klassföreståndaren sa att hon 
hade informerat alla föregående dag om varför Anna inte varit närvarande. Hon visste inte då 
att pappan hade tagit livet av sig, bara att han dött.  
 
         Jag tror inte att jag hade velat att hon skulle säga till alla att han hade tagit livet av sig,  
          då hade jag nog skämts. Man klandrade sig själv lite över det som hänt, att man var en del 
          av orsaken till att han hängde sig. Hade alla då vetat att han hängde sig så hade jag nog känt  
          mig lite utsatt, det var tillräckligt jobbigt ändå. 
 
Annas klassföreståndare hade frågat om hon ville prata lite om det som hänt men Anna 
skämdes som sagt, så det ville hon inte. Då berättade klassföreståndaren att hon också hade 
mist sin pappa så hon visste hur det kändes. Att det var jobbigt och tungt. Då började Anna 
gråta och berättade för henne vad som hade hänt. 
 
Egentligen kunde Annas första skoldag ha blivit en katastrof, eftersom hon inte hade haft 
någon kontakt med sin klassföreståndare innan. Anna hade önskat att hon hade hört av sig till 
henne på måndagen, men hon förväntade sig nog inte att se Anna i skolan redan på tisdagen. 
Anna fick senare samma vecka ett brev av sin klassföreståndare som hon hade skickat till 
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henne (bilaga 6). Där skrev hon bland annat att när Anna orkade så skulle de ta kontakt med 
varandra. Hon skrev också att hon hade pratat med klassen och att hon tänkte på Anna och 
hennes familj. Det var ett fint brev och hade inte Anna gått till skolan redan på tisdagen så 
hade hon hunnit få det innan. Men Anna anser att hennes första skoldag ändå gick bra. 
 
         Min klassföreståndare visade tydligt att hon brydde sig om mig, även om det var jobbigt  
           just i den stunden.  
 
Anna gick inte till sin klassföreståndare för att få prata så där utan vidare, men tänker hon  
tillbaka så behövde hon prata med henne så såg hon till att få göra det ändå. 
 
         När jag var ledsen så såg hon det och frågade hur det var och då började jag gråta. Det 
          bara brast och då fick jag ju prata.  
 
Annas klassföreståndare berättade för Anna att det fanns möjlighet att gå till skolpsykologen, 
men Anna kände inte för att prata med en ny person till. Hon  kände inte att hon hade ett 
behov av det, men idag funderar hon på om man själv kunde avgöra om man hade det 
behovet eller inte. Anna tyckte i alla fall då att det räckte att prata med sin klassföreståndare, 
hon kände att hon hade tillräckligt med stöd därifrån. Hon tror att det var fem gånger under 
höstterminen  som de samtalade med varandra och varje gång började det med att 
klassföreståndaren frågade Anna hur det var. 
 
Det var ingen av de andra lärarna på skolan som sa någonting eller visade sitt medlidande. Det 
tyckte Anna att de borde ha gjort.  
 
       
           De kunde bara ha sagt något litet så att jag visste att de visste vad som hänt. Vet alla vad  
           som hänt så vet man att man har rätt att vara ledsen. Jag vet inte om jag kände att jag hade 
           det. Ibland kände jag att jag bara hade velat gått därifrån, jag orkade inte vara närvarande.  
           Jag drömde mig bort under lektionerna bara för att det var så jobbigt. Hade jag fått någon                                         
           bekräftelse av de andra lärarna hade man kanske känt att de hade en förståelse att jag inte  
           orkade hela tiden och nu kände jag inte att jag hade det.  
 
För den skull så gick inte skolarbetet dåligt. Tvärtom, Anna gav sig hän åt skolarbetet och var 
väldigt duktig. Anna vet inte om det berodde på att hon lyckades koppla bort det som hänt 
under den tiden hon studerade. Hemma hos Anna pratade man väldigt mycket om det som 
hänt. Det kom folk till dem hela tiden och prästen var hos dem ett par gånger också. Däremot 
satt inte Anna och hennes mamma och samtalade så ofta, bara om hon märkte att Anna låg i 
rummet och grät kunde hon komma in.  
 
           Allt detta pratande gjorde väl att jag kunde ge mig hän skolarbetet.  
 
Anna är idag 23 år. Det är alltså tio år sedan hennes pappa dog. Ser hon tillbaka på hur 
starten av sjuan gick så tycker hon ändå att det gick väldigt bra. Hon säger att det nog 
berodde på att hon hade en sådan bra klassföreståndare. Klassföreståndaren hade ju själv 
förlorat sin pappa och visste vad Anna gick igenom. Hon kände att hon hade stöd därifrån, att 
det var någon som brydde sig om henne. 
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Annas klasskamraterna var också snälla. Det var aldrig någon som sa något dumt till henne 
eller retade henne på något sätt. De var lite försiktiga i början, men efter några månader var allt 
som vanligt igen. De hade skickat blommor till begravningen. 
 
          Jag ville att allt skulle vara som vanligt i skolan, men att de skulle förstå att man kanske  
           kunde få sina utbrott.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskussion 
 
Barns sorgereaktioner 
 
Hur ett barn reagerar vid en sorg beror på många olika faktorer. Ekvik (1993) skriver att 
 
           Barns sorgereaktioner är beroende av personlighetstyp, mognadsgrad, den aktuella 
           situationen och stödpersonerna runt omkring. ( s. 81) 
 
Det här anser jag att man ska komma ihåg. Man kan tro att man känner sina elever, men en 
sorg är en väldigt speciell situation och det är väldigt personligt hur man reagerar. En elev som 
kan verka väldigt barnslig och omogen kan i en sorgereaktion visa en väldig mognad, vilket 
kan bero på tidigare erfarenheter och upplevelser. Det kan också bero på att eleven har lätt att 
utrycka sina känslor i ord och gärna pratar om dem. Jag anser därför att man inte kan vara 
förberedd på hur en viss elev kommer att reagera. Det man kan förbereda sig på är att ha 
kunskap om hur de kan komma att reagera, att reaktionerna kan se väldigt olika ut och att 
sorgeperioden varierar från individ till individ. Den ena läraren jag intervjuade (Eva) sa just att 
reaktionerna i hennes klass blev väldigt olika när dödsbudet framfördes. Det som var 
gemensamt för alla var att ingen visade någonting direkt, det tog en liten stund innan den första 
reaktionen kom. Men utöver det var reaktionerna olika. Några reagerade knappt alls, medan 
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andra blev väldigt upprörda och ledsna. Hon påpekade också att man inte kan veta hur de 
kommer att reagera och det är därför väldigt svårt att framföra en sådan här sak.  
 
           Hur ska man få trösta? Blir det kaos? Samtidigt är man rädd att inte få några reaktioner 
          alls, det är lika otäckt. (klassläraren, Eva) 
 
När reaktionen kommer kan den ha väldigt många olika uttryckssätt. De kan vara av både 
fysisk och psykisk natur. Ekvik (1993) menade på att de mest framträdande dragen hos barn 
är nedstämdhet, längtan, starka minnen och saknad. Men det finns även en mängd andra 
reaktioner. Anna berättade att hon kunde känna att hon var en del i orsaken till att hennes 
pappa tog livet av sig. Hon skämdes för det som hänt och ville inte att alla skulle veta att 
hennes pappa tagit självmord. Det är vanligt att barn kan känna skuld i det som hänt och 
därför är det viktigt att tydliggöra för barnet att de inte är en del av orsaken till det inträffade. 
Jag tror också att det kan vara en ganska vanlig reaktion, man kan ha varit arg på personen 
och önskat den något ont eller bara stått personen nära och därför tro att man sagt eller gjort 
något fel. När det handlar om självmord tror jag att dessa tankar är extra vanliga. Personen 
har valt att ta sitt liv, det har inte varit någon olyckshändelse. Om en förälder begår självmord 
kanske barnet får för sig att han/hon inte älskades av föräldern, man funderar nog vad man 
gjort för fel. Som vuxen kan man nog inse att det inte berodde på en själv, utan personen i 
fråga mådde så dåligt så han/hon såg ingen annan utväg än döden och ingen i dennes 
omgivning skulle kunna ha ändrat den uppfattningen. Ett barn förstår inte det, därför är det 
extra viktigt att berätta för dem att de inte har någon orsak till det som hänt. Jag anser att man 
alltid ska säga det. Man behöver inte säga att det som hänt har inte du någon skuld till, för då 
tror jag att om man inte har haft de tankarna innan kan man få det då. Man kan till exempel 
säga att man vet att den döde föräldern älskade honom/henne, att föräldern var stolt eller 
pratade ofta om honom/henne. Bara genom att få bekräftelse att man betydde något för den 
döde föräldern kan göra att tankarna försvinner. När min pappa tog livet av sig så funderade 
jag i dessa banor, men jag insåg ganska snabbt att jag inte hade med händelsen att göra. Det 
var värre med min lillebror som bodde hemma. Han tog det hårdare och jag vet att han 
funderade mycket på vad han kunde ha gjort för att ha förhindrat det som hände. 
 
 
Svårigheter i skolarbetet 
 
Det är viktigt att som lärare veta om en elev är i en sorgeperiod, för elever kan få 
koncentrationssvårigheter och svårt att vara uppmärksamma under lektionerna (Dyregrov, 
1990). I skolåren 1-6 har man inte så många lärare och de lärare man har känner man oftast 
ganska väl. Men går man i år 7-9 har man ofta många lärare och inte samma nära kontakt som 
med de lärare man hade under år 1-6. Anna berättade att hon hade önskat att alla lärare hade 
visat henne att de visste vad som hade hänt och att de kunde förstå att Anna ibland hade det 
lite svårt på lektionerna. Som det var då så kände inte Anna att hon hade rätt att vara ledsen. 
Hade lärarna visat eller sagt något hade lite av hennes lidande under lektionerna kunnat 
lindrats. Jag tror det här är väldigt viktigt. Eleven mår redan så dåligt och att sitta still och vara 
koncentrerad en hel lektion kan vara väldigt ansträngande. Jag tror det räcker att man 
beklagar sorgen, bara man visar eleven att man vet. Min pappa dog under min tid på 
lärarutbildningen och även fast jag är äldre så kände jag att tankarna for iväg under vissa 
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lektioner. Man hade svårt att koncentrera sig under en längre period, man behövde små korta 
pauser för att orka hänga med. Nästan alla lärare jag hade beklagade sorgen och en del 
frågade även hur det gick för mig. Samtidigt som det var jobbigt så var det skönt att veta att 
de visste vad som hänt. Vid ett tillfälle var jag tvungen att gå ifrån lektionen för jag blev så 
ledsen och det räckte att jag tittade på läraren så förstod hon varför jag gick ut en sväng. 
Hade jag suttit kvar och kämpat mig igenom lektionen hade jag nog inte kommit ihåg någonting 
och i värsta fall hade jag börjat gråta inför mina kamrater och det hade varit pinsamt. Nu gick 
jag ut och tog lite luft och lugnade ner mig för att sedan komma tillbaka till lektionen och 
fortsätta mitt arbete. Vid det här tillfället var jag 23 år, så jag kan tänka mig att det måste vara 
minst lika jobbigt för ett barn, om inte värre, om inte läraren har vetskap om vad som har hänt. 
 
Dyregrov (1990) påstår att man får ett sämre skolresultat. Jag tycker det verkar väldigt 
logiskt, eftersom man har fullt upp med sig själv och sin krisbearbetning. Anna visar däremot 
att så inte alltid är fallet. Hon lyckades genom sitt skolarbete koppla bort det som hänt och fly 
in i skolböckerna. Hon hade svårt att koncentrera sig på lektionerna, men hemma gick det bra 
att arbeta. Hon själv tror att hennes skolarbete gick bra för att hon samtalade ofta och mycket 
kring det som hänt. Hemma ventilerade de så mycket att Anna tidvis kunde koppla bort det 
för en stund och koncentrera sig på annat. Det visar att omgivningen har stor betydelse som 
Gyllenswärd (1997) skriver. Stödet från familjen och omgivningen påverkar hur barnet sörjer.  
 
Cullberg (1996) tar upp krisens olika skeden. När man läser om de fyra olika faserna inser 
man att en sorgeperiod varar under en lång tid. Såren läker inte fort, det tar lång tid att 
återhämta sig efter en kris. Den akuta fasen kan vara upp till sex veckor och det är under den 
tiden som eleven oftast kommer tillbaka till skolan. Det är viktigt att vi i skolan är 
uppmärksamma på hur eleven beter sig och om det sker några drastiska förändringar i elevens 
beteende. Det kan behövas professionell hjälp för att barnet ska komma ur den akuta fasen 
och som Dyregrov (1990) skriver så är det ofta så att både lärare och föräldrar väntar för 
länge innan de ber om professionell hjälp. När eleven har kommit ur den akuta fasen så är det 
en lång väg kvar till en fullständig återhämtning. Cullberg (1996) skriver att det kan ta upp till 
ett år efter händelsen. Det betyder att om en elev kommer i en djup sorg under höstterminen i 
sexan kan dennes sorgeperiod fortfarande pågå när eleven börjar sjuan. Därför anser jag att 
det är väldigt viktigt att man som lärare informerar den nya klassläraren om vad som har hänt.  
 
 
Att lämna ett dödsbud. 
 
I den skolan där jag gjorde mina intervjuer hade de i de två klasser jag fick inblick i, tänt ljus 
då de skulle lämna dödsbudet. Ekvik (1993) poängterar vikten av att tända ett ljus när man 
ska framföra ett dödsbud, han tycker också man kan ha ett kort på den döde. Man får en lugn 
och fridfull stämning när man tänder ett ljus och han anser att man hedrar den döde på det 
viset. De båda lärarna hade även med sig musik för att få en lugn stämning. Skillnaden var att 
klassläraren Lena var ensam vuxen i klassen när hon framförde budskapet. För att få en bra 
och nära kontakt valde hon att sätta alla elever i en ring, tända ljus och började berätta utifrån 
sig själv, att hon var ledsen för att en vän hade dött. När hon berättat vad som hänt satte hon 
på en CD - skiva och sa att man ska sitta tyst en stund och fundera och tänka på den som har 
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dött. Efter det började hon att ta emot elevernas synpunkter, frågor och tankar kring det som 
hänt. De fick ett bra samtal med många tankar och funderingar. Eva, den andra läraren var inte 
ensam när budskapet framfördes till eleverna. Hon tyckte det var skönt att ha en vuxen till i 
klassrummet, hon kände att hon hade stöd om något skulle hända. Dyregrov (1990) menar på 
att det kan vara skönt att vara två vuxna när man ska framföra något sådant här. Men man 
måste se till att eleverna känner båda väl. I Evas klass började de att berätta att vaktmästaren 
skulle hissa flaggan och sen ta ner den på halv stång och frågade eleverna om de visste varför 
man gjorde så. När man kom fram till att man har flaggan på halv stång när någon dött så 
berättade de att Maria hade avlidit. Vidare säger Dyregrov att det ofta tar lång tid när man ska 
samtala kring något så här känsloladdat, det uppkommer många funderingar bland eleverna. I 
Lenas klass tog samtalet lite längre tid, men i Evas klass var samtalet över på cirka tjugo 
minuter. Det var inte många som sa något och de som behövde prata mer fick gå iväg och 
göra det. Att det gick så fort i Evas klass tror jag kan bero på att eleverna var två år äldre än i 
Lenas klass, de har kanske andra tankar, men också att de varit förberedda på att det här 
skulle ske så att de inte hade så många funderingar när det väl hände. De hade hunnit bearbeta 
och förbereda sig under sjukdomstiden. Det har säkert även att göra med hur man framför 
budet och hur trygga eleverna känner sig i klassen, men i det här fallet kan jag inte spekulera i 
om det var någon skillnad i de båda klasserna eftersom jag inte var där, eller känner eleverna. 
Det jag vill visa är att det finns inte ett rätt sätt att framföra ett dödsbud. Lena utgick från sig 
själv när hon berättade, Eva utgick från något konkret, flaggan som skulle ner på halv stång. 
Det finns säkert andra sätt att börja sitt budskap med, men att tända ett ljus, som de gjorde, 
tror jag är en bra början. Dyregrov (1990) har ju kommit med ett förslag på upplägg där det 
ingår sex delar, som jag skriver om på sidan 7. Jag anser inte att man behöver följa ett sådant 
här upplägg till punkt och pricka. Det är inte säkert att det passar just den klassen man har. 
Det står ändå väldigt många bra saker som man ska tänka på. Jag tycker det är viktigt att säga 
till eleverna att man inte kommer att följa dagens schema, för det finns alltid någon eller några i 
klassen som är ivriga att komma igång att arbeta. Får alla reda på att man inte kommer att 
följa schemat kommer inte det orosmomentet uppstå. Däremot tror jag inte det är viktigt att 
säga hur länge man ska samtala eller varför det är bra att samtala, som Dyregrov poängterar. 
Jag anser att det kan vara svårt att säga hur länge man ska samtala, det beror väl på hur 
många tankar och funderingar eleverna har. Jag tror det är viktigt att säga att det man säger i 
klassrummet ska inte föras vidare, man får säga vad man själv har sagt men inte vad andra 
säger. Dyregrov skriver också att man ska säga att reaktionerna kan se olika ut och att olika 
tankar dyker upp hos oss. Det tror jag också är viktigt att poängtera. Jag tror det är vanligt att 
man inte vågar säga något för man är rädd att det ska låta dumt eller vara lustigt. Man ska få 
säga vad man vill och ingen ska skratta eller håna någon för det. 
 
Eva var noga med att vara konkret i sitt framförande av budskapet. Hon tror inte att man ska 
linda in händelsen med svåra ord, utan vara klar och tydlig. Jag håller med henne. Även 
Fahrman (1993) tar upp vikten av att vara konkret när man pratar med barn. Hon anser att 
luddiga ord som att någon har somnat in eller gått bort kan ge ångest hos barn. Barn har ett 
konkret tänkande och säger man somnat in kan barnet tro att man kan vakna igen, att döden 
inte är något stadigvarande, eller att någon annan i barnets närhet ska dö i sömnen eller när de 
ska gå bort till någon. Det är inte förrän efter tio års ålder som barn börjar få ett abstrakt 
tänkande och kan börja förstå att man inte somnar in i ordets betydelse. 



 27

 
Jag tycker det är viktigt att man har ordentligt med information kring händelsen och att man vet 
att de är korrekta. Det skulle vara ödesdigert om man skulle ha fel information och gick ut till 
eleverna med det. Däremot kan man inte rå för om man inte kan svara på alla frågor eleverna 
har kring det som har hänt, men då måste man säga att man inte vet och inte börja anta hur 
saker och ting kan ha gått till. Både Dyregrov (1990) och Eva lägger vikt vid att man ska ha 
ordentligt med information. Eva tycker också att det är viktigt att alla klasser blir informerade 
samtidigt och att alla lärare har samma information. Hon tror annars att rykten lätt uppkommer 
och det tror jag också. Dyregrov (1990) säger att man ska berätta det direkt och inte vänta till 
skoldagen slut. Jag tycker inte heller att man ska vänta till skoldagen slut, men jag tycker att 
man kan vänta så pass länge så att alla klasser blir informerade samtidigt. Det är också viktigt 
att se till att alla lärare blir informerade. I den skolan jag gjort mina intervjuer hade 
enhetschefen satt upp lappar på skolan om att flaggan skulle vara på halv stång under 
begravningen. Lapparna satte hon upp tidigt på morgonen, men det var för sent. En lärare 
hade kommit extra tidigt och missat lapparna, därför informerade hon inte eleverna om vad 
som skulle ske. Olyckan var framme, då en pojke trodde att ännu en hade dött då han fick se 
att flaggan var på halv stång. Det hela slutade ändå bra och han fick snabbt reda på att det var 
begravning. Men sådana här misstag får inte ske. En begravning vet man om i förväg och det 
kan vara bra att prata med barnen dagen innan att under morgondagen kommer flaggan att var 
på halv stång och varför. Enhetschefen borde ha sett till att alla lärare fått reda på det en dag i 
förväg. Inte mer än en dag i förväg för då kan det alltid vara någon som glömmer. Sen tror jag 
det kan vara bra som enhetschefen gjorde, att sätta upp lappar, men då främst för att nå de 
som kommer på besök till skolan den dagen, inte som enda informationskälla åt lärarna. 
 
 
 
Att vara förberedd 
 
Jag tycker det är bra att varje arbetsplats ska ha en beredskap för första hjälpen och krisstöd. 
Det är viktigt att krisplanen inte bara står och samlar damm i bokhyllan, utan att man ska titta 
på den ofta och se till att personalen får regelbunden information kring det här. Jag tycker nog 
inte att det är lika viktigt att eleverna känner till vad som gäller, men alla lärare ska absolut 
göra det. Vid en brand ska givetvis eleverna veta hur de ska agera, men just vid ett dödsfall 
tycker jag det räcker att lärarna känner sig säkra så att de kan gå ut i klasserna och hjälpa och 
stödja eleverna. Detta är något som jag anser nu, men med mer erfarenhet inom läraryrket 
kanske jag kommer att ändra min åsikt. Jag förstår att det är olika jobbigt för olika lärare att 
prata om det här. Ett dödsbud är aldrig enkelt eller lätt att delge, men det blir lättare om man 
vet hur man ska göra och har kunskap kring olika reaktioner. Alla är olika, en del tycker det 
är naturligt att prata om döden medan andra har svårt att prata om både döden och känslor, 
men jag anser att alla lärare ska kunna prata om döden och till viss del även om känslor. Man 
behöver inte delge sina egna känslor, men man måste kunna leda en diskussion som är väldigt 
känsloladdad. Jag vet att många lärare inte kan det eller är osäkra, därför är det otroligt viktigt 
att cheferna ser till att alla får chansen att öva sig i det.  
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Intervjuförberedelse; enhetschefen 
 
Jag tog kontakt med enhetschefen under min praktik. Jag berättade för henne att jag skulle 
börja med mitt examensarbete och frågade henne om jag fick skriva om dem. Jag berättade 
att jag ville skriva om en händelse som hänt och hur de har handlat under den här perioden, 
både enhetschefen, personalen och eleverna. Efter att jag fått hennes godkännande bestämde 
vi tid för intervju. Jag lämnade inga frågor som hon kunde förbereda sig med utan sa att hon 
skulle fundera hur hon hade arbetat kring händelsen. 
 
Jag började min intervju med att säga att jag ville veta allt. Från det att de fick veta att Maria 
var sjuk och hur ni därefter har arbetat fram till i dag. 
 
Jag hade skrivit ner några funderingar som jag ville ha reda på under intervjun och om de kom 
upp under tiden enhetschefen berättade sa jag inget, annars tog jag upp det vid ett lämpligt 
tillfälle. Dessa punkter var: 
• När/ Hur fick du reda på lärarens sjukdom? 
• Hur agerade du som enhetschef under sjukdomsförloppet och vid dödsfallet? 
• Handlingsplan. Hade ni någon och hade den någon funktion i arbetet? Vem har gjort den 

och vad innehåller den? 
• Ritualer, på skolan och officiella 
• Föräldrakontakt? 
• Elevkontakt/ elevarbete? 
• Arbetet med personalen? 
• Professionell hjälp? 
• Hur kan du få stöd i din sorg? 
• Begravning? 
• Uppföljning? Stämningen bland personalen, erfarenheter, nya tankar om beredskap          
     och förberedelser. 
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Intervjuförberedelse; klasslärare (Lena) 
 
Jag sökte upp läraren på skolan under min praktikperiod. Jag berättade att jag skulle skriva 
om döden och att jag var intresserad av att höra hennes historia kring det här fallet, eftersom 
jag vet att hon var väldigt engagerad i arbetet kring det som hänt. Jag sa att jag ville veta både 
hur hon hade arbetat och hur hon mådde under den här perioden. Jag gav henne inte några 
frågeställningar utan sa att hon kunde fundera kring händelsen. 
 
När vi började intervjun berättade jag vad jag visste om hennes kollega och sa att hon kunde 
berätta för mig hur det hela hade gått till och hur de hade reagerat. Jag hade några huvudfrågor 
som jag ville ha svar på, men det var inget jag visade min intervjuperson. 
 
Dessa frågor ville jag ha svar på: 
• Hur nära stod du den avlidne kollegan? 

• När fick ni reda på att hon var sjuk? 

• Gjorde ni något speciellt med eleverna och i personalgruppen under hennes  
sjukdomstid?   
• Fick ni som personal någon professionell hjälp, eller annat stöd på något vis? 

• Hur gjorde ni med begravningen? 
 
Eftersom jag inte visste vad jag hade att vänta av min intervju så hade jag inga fler frågor 
förberedda, utan frågade varefter hon berättade. 
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Intervjuförberedelse; klasslärare (Eva) 
 
Jag tog kontakt med Eva under min praktik. Jag berättade att jag hade pratat med 
enhetschefen och fått ett godkännande att skriva om den här händelsen i mitt examensarbete. 
Jag frågade om hon kunde tänka sig att bli intervjuad och att jag då ville veta vad hon hade för 
upplevelser kring dödsfallet och hur hon har arbetat med eleverna. Jag frågade också om hon 
visste någon/ några elever som jag skulle kunna intervjua. Vi kom överens om att hon skulle 
fråga eleverna i sin klass och att jag skulle intervjua eleven/eleverna direkt efter att jag gjort 
intervjun med henne. 
 
Intervjufrågor.  
 
Berätta om dina upplevelser kring det här dödsfallet. 
• När och hur fick du reda på att Maria var allvarligt sjuk? 
• Vad gjorde ni då, som personal och med eleverna? 
• När och hur fick du reda på att Maria dött? 
• Vem informerade och hur informerades dödsbeskedet till eleverna? 
• Hur arbetade du i klassen med detta? 
• Hur gjorde du för att klara av det som hänt? 
• Begravningen 
• Kommer ni att göra något efterarbete kring det här? 
• Övrigt. 
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Intervjufrågor; elev 
 
Det var en elev, en tjej, som kunde tänka sig att bli intervjuad. Jag hade inte träffat henne 
innan. Det var klassläraren som hade förberett henne om vad som skulle hända. 
 
Intervjufrågor: 
 
1. Vilken relation hade du till Maria? 
2. Hur fick du reda på att Maria var sjuk? 
3. Gjorde ni något i klassen när ni fick reda på att hon var sjuk? 
4. Hur fick du reda på att Maria dött? 
5. Gjorde ni något i klassen när hon dött? 
6. Pratade ni något om begravningen? 
7. Vad var värst för dig under den här tiden? 
8. Hur känns det i dag? 
9. Övrigt 
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Intervjuförberedelse; Anna 
 
När jag tog kontakt med Anna för att fråga henne om hon ville ställa upp på en intervju 
berättade jag vad jag ville ha ut av den. Jag sa att jag ville få fram hur det kändes att komma 
till skolan med en så tung sorg och hur hon hade blivit bemött. Jag sa också att jag ville veta 
lite om hur hennes pappa hade dött för att få en inblick i vad hennes sorg handlade om, men 
att vi skulle lägga tyngdpunkten på skolan och bemötandet därifrån. Jag skickade inte ut några 
andra frågor i förväg, utan lät Anna fundera fritt över ämnet. 
 
Jag hade fyra huvudfrågor och därefter ställde jag följdfrågor om jag ville ha något förklarat för 
mig. Intervjun blev därför mer som ett samtal. 
 
• Berätta för mig kortfattat när och hur din pappa avled. 
• Hur långt efter händelsen kom du tillbaka till skolan? 

• Berätta för mig om dina minnen kring din första skoldag. 
• Är det något som du hade önskat varit annorlunda kring din skolstart? 
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Brev från lärare till Anna 
 
Den här bilagan är egentligen ett handskrivet brev. Men eftersom arbetet ska ut på internet har 
jag skrivit av brevet. Jag har skrivit av ordagrant och visar även var jag har strukit namn. 
 
 
                                                                                                   xxxxxxxx  910819 
             Hej, xxxxxx 
     Att skriva brev till en familj med sorg, är inte lätt. Hur man än vrider och  
vänder på orden, får man inte fram det man egentligen känner och skulle vilja  
säga. 
     F o m  idag är jag ju Din klassföreståndare, och i morse när jag åkte till skolan  
var jag glad över att äntligen få träffa klassen, efter flera dagars planerande i en  
elevtom skola. Tyvärr hann jag knappt innanför dörren förrän xxxxxx bad att få  
prata med mig. Då han berättat för mig om Din pappas död byttes min förväntan  
snabbt till olust. (Om du visste vad jag tänkt på er idag!) 
     När jag så träffade klassen, berättade jag först lite om allmänna saker, men 
sedan om varför Du idag inte var med oss i skolan. Alla blev väldigt tysta och 
tankfulla och jag lovar att alla sände Dig och Din familj en tanke. 
     När du orkar, skulle jag önska att Du eller Din mamma, tog kontakt med mig. Kanske 
undrar Du över vissa praktiska saker. Men Du ska inte ha någon brådska - 
låt allt ta den tid det tar. Jag har själv mist min pappa, så jag förstår lite grand av  
det sorgearbete ni nu går igenom. 
     Var snäll och hör av Dig när Du orkar. Jag kan komma hem till Dig om det är  
något särskilt materiel Du vill ha eller om Du vill träffa mig lite mer, innan Du  
senare börjar skolan igen. 
     Många, många varma tankar till Dig, Din mamma  
och din lillebror,               xxxxx xxxxx 


