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Sammanfattning 

Uppsatsen är skriven för att ge några tankar om hur man kan förbereda sig för en av de svåraste 

situationer vi som lärare eller skolpersonal kan hamna i, när det gäller dödsfall eller svåra kriser 

i skolan. Under mina år på högskolan i Gävle/Sandviken har jag funnit väldigt lite litteratur och 

fått ringa undervisning i ämnet krishantering. Det kändes därför angeläget för mig att fördjupa 

mig i ämnet. Under mitt examensarbete har jag valt att studera olika författares tankar kring 

ämnet, ”skolan och döden”. 

 

Författaren Atle Dyregrov har föredömligt tagit upp hur man kan lägga upp en krishanter-

ingsplan och hur man kan gå tillväga vid det första samtalet tillsammans med barnen. En annan 

författare, Theresa Huntley, berör i sin bok hur barn kan reagera i krissituationer. 

 

Genom att studera ämnet har jag fått en djupare kunskap och insikt i hur viktigt det är att vi som 

lärare förbereder oss inför en av de svåraste uppgifter vi kanske möter någon gång under vår 

lärartjänst. 
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1. Introduktion 

När en skolelev eller en hel klass upplever sorg märks det i skolan och i deras arbete. Därför har 

jag valt att titta närmare på hur skolan kan stötta elever och föräldrar i en sorg. Det är viktigt att 

eleverna inte stängs ute ”för att skyddas” utan får vara tillsammans och genomleva sorgen med 

dem som de tycker om och känner. Att ge dem en chans att bearbeta och ”komma över” sorgen 

på ett bra sätt så snart som möjligt. 

 

När en elev dör eller förlorar en anhörig, har läraren och klasskamraterna en svår tid framför 

sig. Det finns olika sätt att hantera en sorg, men det är viktigt att skolans personal diskuterar 

fram en plan för hur de skall hantera situationen vid en kris eller ett dödsfall. Planen hjälper 

lärarna att vara så väl förberedda som möjligt, i sin kontakt med klassen och hemmen vid en 

aktuell sorgsituation. Planen måste utarbetas på varje skola för att se till de behov som skolan 

har. Planen bör vara utarbetad, innan en krissituation uppstår för att alla ska veta vad som gäller 

och kunna koncentrera sig på barnen, de anhöriga, den avlidnas vänner och deras behov och 

stöd. 

 

2. Problemformulering 

Jag vill med denna uppsats kartlägga några olika sätt att hantera en sorgesituation i skolan. 

 

3. Metod 

För att ta reda på olika sätt att arbeta med döden i skolan har jag studerat litteratur i ämnet och 

för att se hur olika författare har kommit fram till sina åsikter och ev. slutsatser. Jag har även 

intervjuat lärare för att få en inblick i hur de jobbar. Själv har jag också under längre tid funderat 

mycket på hur man på ett bra sätt möter barn i ett så svårt ämne som döden. 

 

4. Syfte 

Att undervisa om döden är svårt, det krävs mycket mod och självkännedom och att man själv 

har tänkt igenom vad man känner, tycker och hur man reagerar när man pratar om ämnet. Det 

krävs också mycket självinsikt av läraren för att få en naturlig pratstund. Det är även viktigt att 

eleverna får tid att bearbeta sina upplevelser och känslor. Det är mycket man måste ha tänkt 
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igenom själv för att samtalet ska bli fint och minnesvärt. Jag vill med den här uppsatsen att vi 

lärare ska få lite mer ”kött på benen” i vårt arbete med ett svårt ämne. 
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5. Litteraturöversikt 

5.1 Skolans beredskapsplan 

Boken ”Sorg och omsorg”, s. 122 ff., av Atle Dyregrov och Magne Raundalen tar på ett bra sätt 

upp hur man kan jobba med att utforma en beredskap på skolorna. De anser att det ska finnas en 

krisgrupp på skolan som kan konsulteras vid de flesta typer av krissituationer. En sådan grupp 

kan innehålla bl.a. två lärare samt skolkuratorn, skolsyster och rektor. Krisgruppen skall vara 

väl förberedd och alla ska veta vem som gör vad i en krissituation. 

 

Innehåll i beredskapsplanen 

1. Hur skall skolan hantera det som inträffat? 

2. Vem får ta fram och ge den information som är nödvändig? 

3. Hur skall eleverna informeras och hur mycket behöver eleverna veta om det som in-

träffat, för att falska rykten inte ska cirkulera. 

4. Man bör också ha funderat över vad som kan göras i en klass, vilka stödpersoner som 

kan kontaktas, både som stöd till läraren och som hjälp till klassen. 

5. Vem informerar hemmen och hur skall den informationen gå till? 

6. Vem kontaktar de anhöriga och vad bör man tänka på när man möter dem. 

7. Hur ställer sig skolan när pressen kommer och vem ger information? 

8. Vem informerar ev. polismyndighet? 

 

Till krisgruppen skall lärarna också kunna vända sig för att få råd och stöd i det fortsatta arbetet 

med enskilda elevers sorgearbete, önskvärt är att skolan har en fungerande kontakt med psy-

kologer, om någon behöver experthjälp. 

 

5.2 Vad gör skolan när någon dött? 

Det första man bör göra enligt boken ”Skolan och elever i sorg” av Steinar Ekvik, är att kris-

gruppen och läraren/lärarna som har elevens klass, träffas helst före skolstart för att planera för 

den kommande skoldagen. Här sätts krisplanen i verket. Ekvik anser också att man bör fundera 

över vad som kan göras i den avlidnes klass och övriga klasser, vilka stödpersoner och grupper 

som kan och bör kontaktas. 
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Skoldagen 

Det som följer är förslag till hur man kan gå tillväga ur boken ”Skolan och elever i sorg”, 

s. 10ff. 

 

Lärarna på skolan har om möjligt tidigt på morgonen blivit sammankallade av krisgruppen för 

att få information om det som inträffat. När eleverna kommer till skolan kan de mötas av en 

flagga på halvstång. Efter att ha samlats i sina klassrum och fått en kort förklaring till det som 

inträffat, går de till den plats där en minnesstund skall hållas t.ex. aula eller gymnastiksal, 

tillsammans med sina lärare. När eleverna samlats håller en lämplig person, t.ex. rektor eller 

klassföreståndaren ett minnestal om den döde, denna stund skall präglas av lugn och värdighet. 

Det är viktigt att lärarna ger så konkret information om det som har hänt som möjligt, vem det 

gäller, när, var och hur det har hänt, för om eleverna inte får information, tar fantasin över. Den 

är oftast värre än verkligheten. Informationen hejdar också ryktesfloden och förhindrar onödig 

spekulation. 

 

Om nyheten om en elevs olycka eller död kommer strax innan skoldagen börjar, och många av 

elevens klasskamrater och vänner vet kanske inte vad som har hänt, bör informationen om 

olyckan eller dödsfallet ske i klassrummen tillsammans med klassen och inte i en stor aula där 

många elever inte känner varandra. 

 

Det är viktigt att vi som lärare ”känner av” situationen och inte drar in någon elev i en sorg som 

de inte har något förhållande till. Barn och ungdomar har lätt att dras med i känslovågor. Det är 

både bra och viktigt att lära sig respekt och att delta i vad som händer i skolan, även för elever 

som inte kände den drabbade, anser Ekvik. 

 

Efter den gemensamma minnesstunden tycker Ekvik att de som kände den döde bäst träffas för 

att prata om det som hänt. Även de andra lärarna bör avsätta tillräckligt med tid till samtal för 

reaktioner och bearbetning av känslor i den utsträckning de anser att det behövs. För de drab-

bade eleverna behövs information om t.ex. att olika typer av reaktioner är normalt. En del 

kanske skriker och gråter, andra blir tysta och några kanske går undan med sina känslor och vill 

vara för sig själv. Alla kanske inte gråter med en gång utan det kan ta tid att smälta det som 

inträffat. Det är viktigt att läraren poängterar respekt för olika reaktionsmönster, eftersom 

människor är olika och har olika känslomässiga förhållanden till den döde. Det är också viktigt 

att klassen/gruppen håller ihop och bearbetar sorgen tillsammans för att visa att ingen är ensam 
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med sin sorg. Viktigt är att alla som vill kan få tillfälle att i ensamhet eller i grupp få bearbeta 

sin sorg. 

 

Lärarna ska också betona vikten av öppenhet, uppmana eleverna att tala av sig med varandra 

om känslor och hur de har det, om de tankar de bär på, framhålla att man inte skall stänga till om 

sina känslor utan visa varandra tillit och omsorg. Lärarna ska också tala om hur den närmaste 

framtiden i skolan kommer att se ut. Vad som händer under dagen och de närmaste dagarna. 

Frågor måste också tas på allvar och besvaras i den mån man kan. 

 

I sådana samtal kan det vara bra för lärarna att få hjälp av olika stödpersoner ur krisgruppen, 

som kan ge besked om de olika reaktioner som är naturliga vid svåra olyckor eller vid ett nära 

dödsfall. 

 

Olika stödpersoners uppgifter1 

1. Sjukvårdspersonal: Kan eventuellt berätta om hur den avlidna mådde vid dödsögon-

blicket. Vid eventuell långvarig sjukdom, kunna informera om sjukdomen och sjuk-

domstillståndet den sista tiden för den avlidna. 

2. Polis: Kan klargöra händelseförloppet vid t.ex. en olycka. 

3. Präst: Kan redogöra för hur en begravning går till och vad som händer i samband med 

den. 

4. Psykolog: Kan i vissa fall vara bra att ta till när sorgen blir onaturlig och eleverna inte 

kan hantera sin sorg på ett naturligt sätt. Det kan vara bra att ha någon professionell 

person att prata med om sin ångest och sin rädsla. Psykologen kan också vara bra för 

läraren att ha och prata med om sin sorg och som ofta kan glömmas bort i oron för 

eleverna. 

5. Anhöriga: Om de orkar kan de vara till ett bra stöd för nära kamrater till den avlidne, för 

att också visa att den avlidne uppskattade kamraterna och att de betydde mycket för 

henne/honom. 

 

I den dödes klass finner vi de flesta av dem som är hårdast drabbade av sorgen, men lika ofta går 

några av den dödes nära vänner i andra klasser. Det är därför bra om även kamrater i andra 

klasser ges möjlighet att delta i den dödes klass några timmar, där sorgearbetet fortsätter. 

                                                 
1 Ekvik, 1993, s. 20 
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Viktigt är att eleverna får bearbeta sin sorg på flera olika sätt. Lärarna kan även läsa relevant 

litteratur som tar upp förlust av en kär person, eller att eleverna förslagsvis kan rita bilder och 

skriva ner sina tankar och känslor. 

 

Ofta kan läraren lyssna av eleverna och höra hur de vill gå vidare. Det kan vara allt från att 

skriva dikter till att dekorera klassrummet och den dödes bänk. Det är också viktigt att prata om 

det som inträffat. Om inte eleverna själva kommer igång kan läraren gå in med frågor: såsom - 

Var befann du dig när du fick veta att han/hon dött? - Hur fick du reda på det? - Hur har du och 

din familj reagerat på händelsen?2 

 

Att komma tillbaka efter ett dödsfall kan vara svårt för en elev eller syskon som varit borta 

någon dag, de kan vara osäkra på hur han/hon kommer att bli bemött och vad kamraterna och 

läraren kommer att säga och göra. Klasskamraterna kan rita bilder och skriva brev till kamraten 

som är borta - Vi förstår att du är borta från skolan ett tag nu men vi längtar efter dig, ett sådant 

brev kan göra det lite lättare. När läraren besöker hemmet kan han/hon ta med klasskamraternas 

hälsningar och ta reda på hur han/hon vill ha det när han/hon kommer tillbaka. 

 

Det är viktigt att tala om det som hänt3 

1. Det är viktigt att man fångar upp barns sorgesituation och att de får ord på sina känslor, 

så fort som möjligt. 

2. Man hjälper då barnen från att få med sig en dålig upplevelse av vad som rör sig i allas 

tankar. 

3. Inbundna och tysta barn får då hjälp att bearbeta sina känslor och klä dem i ord. 

4. Det är tillåtet att reagera olika, man får testa av sina reaktioner, känslor och tankar. Det 

är också viktigt att ta del av kamraternas känslor och tankar. 

5. Läraren får här värdefull insikt i hur varje barn mår och kan hjälp varje barn på bästa 

sätt. 

6. I en stark sorg svetsas klassen samman, man får en utmaning att hjälpa varandra och 

kasta masken. 

7. Klassen får en unik chans att lära sig visa deltagande och känna engagemang. 

 

                                                 
2 Ekvik, 1993, s. 15 
3 Ekvik, 1993, s. 15 
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Det är också viktigt att läraren berättar om sina egna känslor och reaktioner för att visa att 

sorgen är något som drabbat alla och att även han/hon är ledsen och upprörd. Viktigt är att dessa 

samtal får ta den tid som behövs. Görs sorgearbetet ordentligt från början, kommer eleverna att 

få en riktig relation till sorgeupplevelsen. Efter att alla har fått tillfälle att tala om sig själv och 

sina reaktioner är det viktigt att lägga över fokus på den döde. Även här är det viktigt med 

öppenhet. Att få minnas den döde i olika episoder och situationer som de upplevt tillsammans 

känns ofta skönt. 

 

Det är också viktigt att poängtera att det som sagts i klassrummet inte förs vidare utan att det 

stannar inom rummets väggar. Detta ger den trygghet som behövs för att kunna tala öppet om 

nära och personliga upplevelser. 

 

Ett annorlunda sätt att bearbeta sorgen kan i något fall vara att låta några av de äldre eleverna få 

skriva en minnesskrift. Skriften kan eventuellt skickas till en tidning eller bara finnas i klassens 

närhet. 

 

Vid skoldagens slut kan det vara bra om behov finns, att det ordnas en plats dit eleverna kan gå, 

tillsammans med någon vuxen, för att inte bli lämnade ensamma. När någon dött, finns det ofta 

behov av att umgås och känna gemenskap. Det finns dessutom hem där man inte visar och 

pratar om sorg, men barnen kan behöva någon mer att prata med. Det kan också vara så att de 

som gemensamt upplevt ett dödsfall känner sig närmare varandra än med någon som inte har 

samma upplevelse och som inte kände den döde lika väl.4 

 

Vid ett dödsfall är det viktigt att försöka sammankalla föräldrarna till ett föräldramöte.5 Detta 

brukar inte vara något problem, föräldrar brukar uppleva detta som mycket viktigt och andra 

åtaganden avbokas, ett föräldramöte kan ordnas med kort varsel. Vid mötet bör läraren och 

delar ur krisgruppen tillsammans med föräldrarna ge varandra viktig information. Föräldrarna 

får veta vad som har hänt, för alla elever är inte så bra på att berätta hemma vad som har skett 

och vad som tynger dem. Läraren informerar om hur skolan hanterar situationen och vad de gör 

tillsammans med barnen, vilka reaktioner som kommit fram och hur de i fortsättningen tänker 

lägga upp arbetet. Detta kan ge olika reaktioner från föräldrarna och leda till diskussion om 

barnen ska deltaga eller inte vid begravningen. Föräldrar som av olika orsaker inte vill att deras 

                                                 
4 Ekvik, 1993, s. 16f 
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barn ska deltaga, måste respekteras. Mötet är ett ypperligt tillfälle att prata om hur viktigt det är 

för elever att få bearbeta sina känslor och hur de kan hjälpas igenom sorgen och vilka som kan 

ställa upp och hjälpa till. 

 

Vid mötet får också läraren tillfälle att fråga hur eleverna bearbetar sorgen utanför skolan, hur 

de reagerar, vad de gör och hur de tänker. Det är viktigt att både lärare och föräldrar samarbetar 

med varandra, för elevernas upplevelser i skolan kan motiveras och påverkas av det som händer 

utanför skolan och tvärt om. För att inte barnen ska få olika direktiv är det viktigt att läraren får 

reda på väsentliga händelser i hemmiljön och som föräldrarna misstänker kan inverka på 

barnets skoldag och vise versa. Det är viktigt att man får en förståelse för varför barnen reagerar 

på ett visst sätt, att hitta den bakomliggande orsaken till det som har inträffat. Föräldramötet kan 

också ge föräldrar tillfälle att diskutera vad de kan göra för att stödja den drabbade familjen och 

även vara ett stöd för varandra. Föräldrarna bör också ges möjlighet till enskilda samtal med 

lärare eller någon ur krisgruppen om och när behov finns. 

 

Atle Dyregrov och Magne Raundalen redogör i sin bok ”Sorg och omsorg”, s. 76 ff., sin syn på 

hur ett första möte med klassen kan läggas upp med innehåll som *Introduktion *Fakta *Tankar 

*Reaktioner *Information *Avslutning. 

 

 Introduktion: Här är det viktigt att lugnt berätta vad som hänt och ge klassen kraft att 

tala om det. Viktigt är också att läraren lägger upp riktlinjer för samtalet, så att alla 

vågar prata om sina upplevelser utan att vara rädd för att någon retas eller uppträder illa. 

 

 Fakta: Här får barnen lugnt berätta om hur de fick reda på vad som hänt. Var barnen 

dessutom med vid dödsfallet/olyckan är det viktigt att de får prata av sig och diskutera 

igenom händelseförloppet, för att bl.a. undvika förvirring och ryktesspridning. 

 

 Tankar: Barnen får nu berätta om sina första tankar och känslor i samband med att de 

fick veta vad som hänt, så att de får hjälp att sätta ord på sina tankar. 

 

 Reaktioner: Under denna del av samtalet är det viktigt att barnen får tid till att prata om 

känslor och reaktioner efter dödsfallet och eventuellt genom bilder eller text få uttrycka 

                                                 
5 Ekvik, 1993, s. 17 
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sina känslor. Här kan starka känslor komma fram och det är viktigt att visa empati för 

varandra. 

 

 Information: Läraren har här en stor uppgift att sammanfatta det som hänt och betona 

likheterna i barnens reaktioner och tankar. En del barn kan en tid efter ett dödsfall känna 

det som om den döde finns i deras närhet och det är viktigt att göra klart för barnen att 

detta inte är någonting onormalt och inget att bli skrämd av. 

 

 Avslutning: Här går läraren igenom vad man kommit överens om att göra säga eller 

göra t.ex. vid en begravning eller minnesstund. Det beslutas också om det behövs någon 

mer samtalsstund och vilka som i så fall ska deltaga. Det är också viktigt att kolla om 

alla frågor som finns har blivit besvarade, om det är möjligt. 

 

Författarna betonar att det är viktigt att man är två lärare som deltar i samtalet för att hjälpa och 

underlätta för varandra i samtalet. De ska också studera varje barn för att se hur de reagerar och 

besluta om eventuella åtgärder. 

 

5.3 Barns tankar om döden 

Om man inte har kunskap om hur barn föreställer sig döden och vilken kunskap och erfarenhet 

de har, så är det svårt att på ett bra sätt bearbeta det hela. Om vi i stället försöker förstå och sätter 

oss in i vad som finns i barnens tankar är vi mer rustade att tackla barnens frågor och synpunkter 

när de kommer. Är vi beredda på barnens oro och rädsla kan vi bemöta dem på ett annat sätt och 

hjälpa dem att bearbeta och hantera den, för att de ska få en mer avspänd känsla för det de är 

rädda för och kunna sörja på ett bra sätt. 

 

Enligt boken ”Du, barnet och sorgen” av T. Huntley, s. 16 ff., kan man dela in barnen i fem 

utvecklings perioder. Barn under tre år, barn mellan tre och sex år, barn mellan sex och tio år, 

barn mellan tio och tolv år och barn mellan tolv och arton år. Denna indelning är bara un-

gefärlig, eftersom alla barn är individer och hans/hennes syn på döden påverkas av flera 

olika faktorer: psykisk utveckling, emotionell mognad, förmåga att uthärda, tidigare 

erfarenheter, omgivningen, kultur och föräldrarnas attityder. Barnens situation är unik 

och måste betraktas utifrån dennes mognad och synvinkel. 
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Barn under tre år 

Barn som är under tre år har svårt att förstå begreppet död. De har erfarenhet av att saker 

försvinner men att de ganska snart kommer tillbaka igen. För dem betyder döden att man skiljs 

åt, det är inget stadigvarande. De uppfattar döden som något som kan tas tillbaka och de förstår 

inte att alla livsfunktioner har upphört eller att döden kan drabba alla. De kan ställa frågor som 

- När kommer pappa upp ur graven? - Vem ger bebisen mat i himlen? frågor som är konkreta 

och typiska för hur de ser på döden. 

 

Barn mellan tre och sex år 

Barn i denna ålder använder sina egna erfarenheter för att förklara det som är ofattbart och 

konstigt. Även om barnen kan använda uttrycken dö och död har de oftast ingen realistisk bild 

av det hela, om de inte har egna erfarenheter att grunda sina tankar på. Barnen litar på det de ser 

och hör även om det inte är sant, de kan inte skilja mellan fantasi och verklighet, t.ex. 

TV-program kan vilseleda dem, eftersom människor kan dö och sedan komma tillbaka igen, 

detta ger dem stöd för sin egen teori att döden inte är slutgiltig. 

 

Så här små barn är övertygade att deras tankar och vilja styr över det som händer. Om de tänker, 

önskar eller säger någonting dumt så är det deras fel om personen i fråga sedan avlider. Detta 

kan ge barnen ångest och skuldkänslor, barnen ser också beteendet och inte handlandets följder 

som orsak till att någon dör. T.ex. om ett barn springer framför en bil och blir påkörd, är orsaken 

till att han dör, inte skadorna av krocken, utan att han inte såg sig för. Vuxnas sätt att bemöta 

barn är också av stor betydelse, för barnen tar vuxnas uttalanden på allvar. Om t.ex. en vuxen 

säger - Du tar livet av mig, till ett barn och denna person sedan skulle dö, kan barnet tro att 

han/hon bär ansvaret. Om barnen varit stygga, onda eller olydiga kan de uppleva att de straffas 

för sina handlingar genom sjukdom och död. 

 

Barn i den här åldern har en tendens att koppla samman sådant som inte har ett samband bara 

för att få en början, en mittdel och ett slut. Om det är något som de inte förstår, tar de fantasin 

till hjälp och fyller ut tomrummen. 

 

De vuxnas reaktioner speglas av barnen. Om vi visar negativa reaktioner och känslor tror barn 

att det är så man ska reagera vid svåra situationer, men om barnen istället möts av öppna, 

kärleksfulla och varma vuxna får de mer relevanta signaler. 
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Barn mellan sex och tio år 

I denna ålder accepteras successivt tanken på att döden är slutgiltig och ofrånkomlig. De börjar 

ana att deras föräldrar en dag ska dö och att det också kan drabba dem men förstår ännu inte 

riktigt att alla personer en dag kommer att dö. För barnen är ofta döden personifierad, den kan 

vara allt från häxor, andar, monster och tjuvar till fula gubbar. Vilket kan göra att barnen känner 

rädsla och ångest för att någon skräckinjagande varelse ska komma och föra bort dem. Barnen 

fortsätter också att associera döden som resultat av något dumt man gjort. De kan få för sig att 

döden är smittsam. 

 

I åldersgruppen sex till tio år, är dödsrädslan som störst och barnen försöker skaffa sig en känsla 

av att kunna kontrollera döden, genom att försöka analysera situationen på ett logiskt sätt. De 

konfronterar också döden genom sin fantasi och ger döden en roll i sina lekar som handlar om 

krig och våld. 

 

Barn mellan tio och tolv år 

Många tror fortfarande att döden är ett resultat av något dumt man gjort. Men de börjar förstå att 

döden inte är en yttre makt som drabbar dem utan att det är någon störning i kroppen som gör att 

livet tar slut. De associerar inte längre döden till en varelse utan döden är något hemskt och 

skrämmande som är omgivet av dysterhet. De börjar känna rädsla för att bli kvävd och levan-

debegravd och de kan hitta ord för lidande och smärta när de tänker på sin egen död. 

 

Man börjar förstå den biologiska dödsprocessen och det känslomässiga med dödsfall. Döden 

blir för dem mer abstrakt och andlig. De börjar ställa personrelaterade frågor som: Vem tar 

hand om mormor nu när hon är död? Hur ska det gå för oss om pappa dör? 

 

Barn mellan tolv och arton år 

Barn i denna ålder har börjat få nästan en vuxen dödsuppfattning och bearbetar döden på ett 

vuxet sätt. 

 

Tonåringar uppfattar döden som något hotfullt och förödande eftersom döden innebär att alla 

möjligheter tar slut. De blir medvetna om åldrandets process som gör att vad vi än gör, kommer 

vi ändå en dag att dö. Döden blir till en fiende mot den nya framväxande självkänslan. De 

försöker hålla döden på avstånd, överskuggad av ungdomens, planer för framtiden. 
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5.4 Hur talar man med barn om döden? 

För att kunna prata med barnen är det viktigt att man själv noggrant har bearbetat och tänkt 

igenom ämnet för att kunna svara baren på ett bra sätt. Om vi inte vet och känner igen våra egna 

känslor inför döden, har vi ingen beredskap för att svara på barnens frågor. 

 

Vi kan inte lura barn, de kan väldigt lätt läsa av vuxnas kroppsspråk, därför är det viktigt att vi 

är öppna och inte besvärade, när vi talar med barn om svåra saker. Visar vi oss besvärade av att 

tala om döden ger vi barnen signaler, att döden är något som man bör frukta och fasa inför. 

Även om vi talar om döden som det naturligaste i världen, kan vårt minspel och kroppshåll-

ningen säga något annat. Att man kan ha blandade känslor inför döden är mänskligt, men vi 

måste hjälpa barnen att få en så naturlig attityd till döden som möjligt, så att de accepterar 

döden som en del av vår livscykel. 

 

Förslag på hur man kan berätta for barn när någon dött6 

1. Upprätta en god relation. 

 Hitta en trygg plats med lugn och ro 

 Berätta vad som har hänt och vem det gäller, så lugnt och avspänt som möjligt. 

 Förklara ordet död om det behövs. 

 Målet med första samtalet är att öppna vägen för fortsatta samtal. Barn kan ha svårt för 

att ta in alla fakta på en gång och kan behöva tid till att bearbeta det som de får veta. 

Försök att berätta samma sak på olika sätt och med olika ord. 

 Var noga med att använda ett språk som barnen förstår, annars blir de bara oroliga och 

svara uppriktigt på barnens alla frågor så långt du kan. 

 Om barnen känner att det finns luckor i det du berättar, fyller de på med sina egna 

fantasisvar som ofta kan vara mer skrämmande än verkligheten. 

 Svara bara på barnens direkta frågor. 

 Ställ motfrågor till barnen för att bättre kunna förstå vad de vill veta, Stina frågar t.ex. - 

Vad händer med mormor nu? och du frågar - Vad tror du kommer att hända? Då kanske 

Stina säger - Jag tror att hon får träffa morfar. Då vet man att det är det hon funderar på 

och inte det praktiska med begravningen. 

                                                 
6 Huntley, 1996, s. 31 ff. 
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 Uppmuntra barnen till att visa sina känslor inför varandra, tala om att det inte är fel att 

visa känslor för varken pojkar eller flickor. 

 Visa att du accepterar olika typer av reaktioner och att man kan reagera olika. 

 

2. Undvik försköning 

 Undvik ord som gått bort, evig vila, har lämnat oss och farit bort, dessa ord har inte 

samma innebörd för barn som för oss vuxna, de förvillar mer än de tröstar. 

 Använd istället ord som dött, har slutat andas eller är slut. Dessa ord säger klart att 

kroppen är slut och att den inte längre är vid liv rent biologiskt. 

 

3. Tro och religion 

 Man måste tänka på barnens och familjernas religiösa läggning när man talar med dem 

om döden. Om man börjar prata om religiösa tolkningar med barnen utan att ha talat om 

det förut kan det skrämma barnen mer än trösta dem. Om man säger att pappa är uppe i 

himlen och vakar över dig, kan barnen uppfatta det som om pappan ser allt de gör t.ex. 

slår lillebror, tar en kaka osv. 

 Säg inte sådant som du inte själv riktigt tror på då förmedlar du osäkerhet till barnen. 

 

5.5 Barn kan reagera olika på ett dödsbud7 

1. De kan förneka det som inträffat, säger - Nej det tror jag inte på, du ljuger. Att förneka 

det som inträffat gör att barnen kan få en frist från de överväldigande känslorna av 

förlust och övergivenhet. Barn har ett behov av att ta ledigt från svårigheterna för att 

orka gå vidare. 

2. Barn kan få panik av att tanken på att andra som står dem nära också kan dö, främst då 

föräldrarna. De kan få ångest av tankar som ”Hur ska vi klara oss? Vem tar hand om oss 

när pappa är borta? Vad händer med mig om mamma också skulle dö? 

3. Barn kan känna vrede mot den som har dött för att den som de älskar har lämnat dem. 

Denna vrede vänds ofta utåt mot andra t.ex. läkaren, Gud eller någon de älskar. Det är 

viktigt att tala med barnen och få dem att förstå att det inte är fel utan naturligt att vara 

arg, men försöka få dem att vända sin ilska mot saker och inte mot människor, slå på en 

kudde eller ett träd istället. 

                                                 
7 Huntley, 1996, s. 39 ff. 
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4. Om barnet och personen som dött varit osams, kan barnet känna skuld till att han/hon 

dött. Barnet kan tycka att han/hon orsakat dödsfallet. Det är viktigt att tala om för barnet 

att det han/hon sagt eller gjort inte har någon inverkan på händelseförloppet. 

5. Barnet kan också gå tillbaka i sin utveckling (= Regression) om dagliga rutiner uteblir 

eller blir hotade. Försök att undvika förändringar som stör invanda mönster. 

6. När någon dött kan barn en tid efteråt få samma symptom som den döde hade före sin 

död. Det kan vara så att de inte förstått vad det var som orsakade dödsfallet och känner 

oro för att något också ska hända dem. Viktigt är att förklara för barnen att det finns 

olika sjukdomar och att alla inte är dödliga, utan kan vara vanliga förkylningar, m.m. 

Vanligt är att barn kan få sömnstörningar, kraftigt reducerad aptit eller bli sängvätare. 

7. Efter ett dödsfall kan barnen vara extra vaksamma på de personer som finns i dess 

närhet, de är rädda att också de ska försvinna, det blir en så kallad föräldrabindning. 

Det är viktigt att förklara för barn vart man ska gå och hur länge man ska vara borta, för 

att barnet ska få en så god trygghet som möjligt. 

8. Barn kan också få en fixering vid den döde, han/hon kan säga - Så brukar aldrig 

mamma göra, Det var mammas plats. Den döde finns under en tid med i barnets tankar 

och överskuggar allt annat. 

9. Efter ett dödsfall kan barn bli hyperaktiva och gå från den ena aktiviteten till den andra 

i ett planlöst sökande efter något att göra. De kan fnittra och skratta i ett försök att hitta 

ett sätt att hantera sin sorg. 

10. Barn kan få svårt att koncentrera sig och det är naturligt efter ett dödsfall. 

11. När barns nära vän dör kan de dra sig undan omgivningen av rädsla för att lära känna 

någon ny som kanske också dör. 

12. När någon i barns omedelbara närhet dör kan barnet ta över något särdrag från den 

personen, det kanske säger, - Låter inte jag precis som mamma?, - Jag kan göra precis 

som pappa! osv. 

13. De kan också idealisera den döde, - Min mamma kunde allting, - Min bror kunde göra 

allting, osv. Barn minns ofta bara det som var bra. Visst är det bra att ha positiva minnen 

men det är inte bra om barnet tror att personen var fullkomlig. 

14. Ibland kan inte barn sörja sin förlust direkt efter dödsfallet utan undertrycker sina 

känslor. Men om barnen inte får tid att bearbeta sina känslor så kommer de att dyka upp 

senare i livet. Barnet kommer då att konfronteras med de känslor som är undantryckta 

och kan då vara svåra att förstå och härleda. 
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Eftersom barn uttrycker sin sorg på så olika sätt måste vi vara uppmärksamma på deras sätt att 

försöka hantera sin sorg och att acceptera det som har hänt. Det är mycket viktigt att vi som 

vuxna försöker att ta deras sorg för vad det är och att vi försöker hjälpa dem att reda ut de 

missförstånd som kanske finns, ge tröst och stöd i en svår stund. 

 

5.6 Olika stadier i barns sorgeprocess 

I boken ”Du, barnet och sorgen” berättar Theresa Huntley om boken ”Good Grief: Helping 

Groups of children when a Friend Dies”, av Sandra Fox. Enligt Huntley menar Fox att det finns 

tre stadier som det sörjande barnet måste ta sig igenom: 

 

1. Att förstå 

Det är viktigt att barnet förstår att den döde inte är vid liv och att denne aldrig kommer tillbaka. 

Den vuxne kan förklara grundligt vad som har hänt utan att hålla inne med någonting. 

 

2. Att få sörja och att känna sorg 

Med att sörja menas att bearbeta de känslor som finns i samband med sorg. Ett sätt för barn kan 

vara att det får vara med om olika ritualer som kan hjälpa att kanalisera en sorg. De vuxna kan 

låta barn vara med och bestämma hur man ska ordna begravningen osv. Viktigt är att de får veta 

vad som händer och att de förstår att de är älskade. Det är också viktigt att barn inte känner sig 

tvingade utan att de har valmöjlighet, att deltaga eller avstå, inte känna att om alla andra gör så, 

då måste jag också göra likadant. 

 

3. Att minnas 

Att ge barnet tillfälle att minnas den döde är viktigt och på barnets eget sätt, det kan vara att 

plantera något som minne t.ex. ett minnesträd, en buske eller en blomma som växer till sig varje 

år. Den vuxne kan låta barnet vara med och förbereda t.ex. minneshögtiden, det viktiga är att ge 

dem möjligheten att välja vad de vill göra eller inte göra och sedan försäkra dem att man 

respekterar deras beslut. 

 

Ceremonier som begravning, visning och minnesstunder ger de efterlevande tillfällen att säga 

ett sista farväl. Det gäller för vuxna att vara uppmärksam på sina egna känslor och reaktioner, 

att veta att alla barn har sin utvecklingstakt och att de kanske inte förstår allt. 
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Det gäller att ta tillvara på tillfällena när de dyker upp, att prata allmänt om döden för att barnen 

ska kunna vara så väl förberedda som möjligt den dag de konfronteras med döden. 
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6. Intervjuer 

Intervjuer med två lärare på Rosenvallskolan i samband med min praktik. Lärarna har haft 

lärartjänst 5 resp. 20 år. Jag har avsiktligt valt lärare med olika bakgrund och tjänstgöringstid, 

där en av lärarna har varit med och förberett skolans krisgrupp. Ingen av dem har haft klasser 

där dödsfall har inträffat under deras tjänstgöringstid. Jag har valt lärare från samma skola för 

att se hur de uppfattar samma sak från sina respektive utgångspunkter. 

 

6.1 Intervju med Carin 

Carin har varit lärare i ett 20-tal år för 7, 8 och 9-åringar och ingår i skolans krisgrupp. Så här 

svarade hon på mina frågor: 

 

Hur tror du att barn ser på döden?: Att det för barn är naturligt med döden, är man en äldre 

människa så orkar man inte längre. Om man är öppen mot barnen så kan döden vara mer 

naturlig för barn än för vuxna. 

 

Döden som tema i klassen: Carin menar att det är viktigt att använda skönlitteratur för att 

barnen ska kunna identifiera sig med böckernas personer och djur och utifrån det kunna få 

igång ett naturligt och lugnt samtal. I samband med temaarbetet besöker man kyrkan, där någon 

präst eller vaktmästare kan berätta om vad som händer i samband med någons död från kyrkans 

sida. Här kan man få reda på vad som händer i gravkapellet, på kyrkogården och minneslunden, 

allhelgonahelgens betydelse och varför man har en ljusbärare i kyrkan. Vill man fördjupa temat 

kan man också besöka en begravningsbyrå. Men det är viktigt att tänka på att inte arbeta med 

temat under för långa perioder utan dela upp det på dagar och tillfällen. 

 

Krisgrupp: På varje skola inom rektorsområdet finns det en krisgrupp och varje möte är inlagt 

på konferensschemat. På varje skola ska det finnas en krislåda som ska innehålla bl.a.: Ljus-

stake, ljus, tändstickor, duk och sådant som kan behövs för att skapa en stämning vid en kris-

situation. 

 

Krisgruppen träffas alltid vid händelser där någon från skolan eller anhörig varit inblandad, 

t.ex. olyckor eller sjukdom med personal, elever eller föräldrar, säger Carin. 
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Att vissa personer är med i krisgruppen gör inte att de övriga känner att nu är det inte mitt 

ansvar längre, utan alla vuxna måste ta ansvar för sin grupp, tillägger hon. Carin berättar att alla 

”avdelningar” ska ha ett papper med information om hur gången är om någonting händer och att 

det inger en trygghet för övrig personal. 

 

Carin valde att gå med i krisgruppen från början därför att hon trodde att det var någonting som 

hon skulle klara av och hon säger att hon haft mycket kontakt med människor av olika skäl. Hon 

tillägger också att det aldrig går att säga till en person att din uppgift är att ingå i krisgruppen, 

eftersom det kan vara en väldig börda när någonting inträffar och det kan vara svårt att veta hur 

man ska handskas med uppgifterna. 

 

Om någon dör i din klass, skulle du ta hjälp av någon utomstående?: Carin anser att om det 

finns en präst som hon känner förtroende för och vet passar, skulle hon tillsammans med 

prästen ha samtalet med barnen. Men hon skulle också kunna tänka sig att ta hjälp av special-

läraren eftersom det är någon som barnen känner till, för att få stöd och hjälp i bearbetningen, 

men att blanda in någon helt främmande i sådana situationer kan enligt henne vara mer skadligt 

än nyttigt. Om det t.ex. är något som de vetat en längre tid skall hända, kan det vara bra om det 

bara är läraren som bearbetar situationen tillsammans med barnen. 

 

Vad gör du när barn inte vill prata om det som hänt: Carin åker då hem till den drabbade 

familjen så snart som möjligt när hon fått veta att någonting har hänt. I hemmet försöker hon få 

grepp om hur de i skolan ska bearbeta det som hänt, om barnet skulle vilja vara med när klassen 

får veta eller om det vill vara hemma. Det gäller att vara otroligt lyhörd för barnets reaktioner 

och vilja, det kan kanske inte alltid uttrycka klart och tydligt hur det vill ha det men att man som 

lärare då måste gå på sin intuition, säger Carin. 

 

Om det är någon på skolan som dött, hur hanterar du det i klassen?: Om jag märker att det 

är något som upptar allas tankar skulle jag ta tid till att sitta och prata, rita och skriva för att 

barnen ska få känna att de är delaktiga och eventuellt att de sedan skulle kunna få lämna sina 

teckningar eller dylikt till den döde för att på det sättet känna att de kan bidraga med någonting 

konkret, berättar Carin. 

 

Vad anser du att det finns för svårigheter med detta arbete?: Carin anser att det kan vara 

svårt att prata om döden om man själv känner sig osäker och ängslig. Om man inte själv har 
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bearbetat och funderat kring sina egna reaktioner, kan det vara svårt att ge barnen en bra 

relation till döden och det är viktigt att det finns många vuxna runt barnet som kan hjälpa till. 

 

Om någon från din klass omkommer, hur skulle du hantera den situationen?: Carin skulle 

ringa runt till alla föräldrar i klassen för att tala om vad som har inträffat och föräldrarna får 

sedan avgöra vad de tycker är bäst: om barnen ska få veta det av dem eller när de kommer till 

skolan. Det är viktigt att föräldrarna vet om det som hänt när barnen kommer hem för att de ska 

kunna möta barnen där de är. Det är bättre om de berörda får reda på det som hänt av någon 

person som de känner än att läsa om det i tidningen dagen efter eller se det på nyheterna. 

 

På morgonen: Carin tror att dagen skulle börja med en gemensam minnesstund för hela 

skolan. Efter den skulle de i hennes klass ha en egen minnesstund där de pratar om den som dött 

och minnen av saker som de gjort tillsammans. Barnen skulle få måla, rita och skriva om den 

som dött och försöka att på bästa sätt i den specifika situationen bearbeta det som inträffat. 

 

Carin tror att det är bättre att alla klasser tar en stund och bearbetar det som inträffat än att barn 

får gå från en grupp till en annan för att bearbeta sin sorg. Det är då bättre att det under dagen 

finns en plats, ett rum, dit alla barn som behöver, kan gå och prata eller tänka på sin kompis som 

inte längre finns. Det är viktigt att det i rummet finns en vuxen som barnen på skolan känner 

och har förtroende för, som kan hjälpa dem vidare i sin sorg. 

 

Vad händer om det är någon vuxen på skolan som förolyckas?: Carin berättar att om det är 

någon grupp på skolan som blir utan sin vuxen är det viktigt att någon annan på skolan går in 

och deltar i sorgearbetet i gruppen och att en vikarie kanske sätts in i den lärarens grupp. Det får 

aldrig vara den drabbade gruppen som får en vikarie eftersom en utomstående inte i samma 

utsträckning kan hjälpa barnen att bearbeta det som inträffat. 

 

Alla på skolan, både vuxna och barn, har fått ange två personer, förutom föräldrar och 

make/maka, som kan kontaktas i samband med olyckshändelser, berättar Carin. Det är inte bara 

att ta telefonen och ringa upp en närstående och tala om att nu har det här hänt utan då får man 

gå tillväga på andra sätt. 
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Om något barn inte kan hantera det som inträffat vad gör ni då?: Då måste naturligtvis de 

personer som är fackmän på området, psykolog eller speciallärare kallas in för att barnen ska 

kunna få expertis hjälp och komma vidare i sin sorg så snart som möjligt. 

 

Uppföljning: Carin inser vikten av att inte släppa bearbetningen för tidigt, utan att man måste 

komma tillbaka till händelsen med jämna mellanrum och ge barnen tillfälle att småprata om det 

som hänt. Men det är också viktigt att lyssna till barnen och se om det är en frizon som de 

behöver eller om de bara inte vill prata om det just nu. 

 

Vilken tid skulle du ta till förfogande för att prata med eleven?: Om Carin märker att det är 

någon som behöver prata, skulle hon prata med arbetslaget för att se om det är någon som kan 

gå in och ta hand om övriga barn så att hon och det barnet som behöver hjälp kan få sitta i lugn 

och ro och prata. Hon kan också tänka sig att be barnet om hjälp under rasten och då försöka 

komma in på det som är jobbigt, men att det inte får vara så att barnet känner att varje gång det 

kommer till skolan ska fröken tala om att min mamma har dött. 

 

Hur mycket information tycker du att man ska ge barnen?: Carin tycker att man bara ska 

säga att nu har den personen dött och sedan prata om minnen omkring personen. Hon anser 

också att det är viktigare att berätta det man vet, än att barnen börjar fantisera eller att det bildas 

rykten som oftast är värre än verkligheten. Om det var självmord tycker inte hon att man ska 

berätta det direkt utan ta det om frågan/påståendet kommer direkt från barnen. Hon skulle då 

prata om att man kan känna sig så trött och ledsen att man inte orkar leva längre. Men att berätta 

för ett barn att dennes förälder som tagit sitt liv, kan ha varit ledsen och trött är väldigt svårt och 

jobbigt, betonar hon. 

 

Om ett barn ligger väldigt sjuk och snart ska dö, hur tar du det med klassen?: Carin skulle 

börja med att tala om att kompisen är mycket sjuk, men inte säga direkt att han/hon snart ska dö. 

Barnen i klassen skulle få tillfälle att skriva brev och rita teckningar som Carin om hon får, 

personligen skulle överlämna till det sjuka barnet, men om hon inte får skulle hon ge det till 

föräldrarna som överlämnar det. Hon anser att det är viktigt att barnen i klassen känner att det 

här verkligen kommer fram och att den sista utvägen vore att posta hälsningarna. 

 

Carin tycker att det är viktigt att det sjuka barnet känner samhörighet med sin klass i en sådan 

svär situation och att det på ett sjukhus ofta är lätt att känna sig ensam och utanför. Hon betonar 
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också vikten av att barnen måste få känna att nu är allt som vanligt och att man inte håller på 

hela dagarna utan måste få tillfälle att lasta av sig och att allt emellanåt får vara normalt. 

 

Är det någonting som du vill tillägga, något mer som du tycker är viktigt?: Att skriva 

dikter kan vara ett bra sätt att bearbeta döden, det kan vara en dikt om döden, men också en dikt 

om ”när jag var ledsen”. 

 

Det är viktigt att man som lärare inte skyggar tillbaka för saker utan vågar vara en lyssnare och 

vara lyhörd för barnens vilja och behov. Det är också viktigt att man förbereder sig själv genom 

att t.ex. läsa in sig på hur man kan hantera kriser. 

 

6.2 Intervju med Eva 

Eva har varit lärare 5 år, i årskurserna 4-6, hon har inte någon egen krisgruppserfarenhet, men 

svarade så här på mina frågor: 

 

Hur tror du barn ser på döden?: Jag tror att det är ganska olika. En del kan tycka att döden är 

väldigt skrämmande medan andra tar det ganska naturligt. Många gånger tror Eva att vi vuxna 

vill skydda barnen mot saker som barnen själva uppfattar som naturliga, samtidigt som barnen 

kan vara rädda för saker som vi vuxna inte tror är skrämmande. Sedan tror Eva att barn många 

gånger har en missvisande dödsbild från TV och film. 

 

Döden som tema i klassen: Eva har själv aldrig jobbat med döden som tema, men vet hur hon 

skulle gå tillväga, genom ett temaarbete om döden från högskolan i Kiruna som hon tycker är 

väldigt bra. Hon säger att hon många gånger har tänkt använda sig av det men att det kommit 

annat i vägen. Temaarbetet koncentrerade sig på upplevelser, att prata och diskutera och att läsa 

skönlitteratur i ämnet. De tog dit olika personer, föräldrar som mist ett barn och någon gammal 

som mist sin livskamrat. De besökte kyrkan och pratade med prästen om vad som händer i 

kyrkan när någon avlidit. De gjorde även ett besök på krematoriet, begravningsbyrå och lasa-

rettet för att se hur döda blir behandlade. Eva tror inte att alla åkte på en gång utan klassen hade 

två lärare och att det var halva klassen som åkte i taget. 
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Den reaktion som blev när klassen genomförde temaarbetet var att några föräldrar blev upp-

rörda, när några av barnen blev oroliga och hade svårt för att sova till en början, men andra som 

tidigare varit oroliga och ängsliga blev påtagligt lugnare och tryggare. 

 

Klassen skrev, diskuterade och dramatiserade också ämnet. Eva tror att det är viktigt att det är 

tidigare drabbade människor som kommer och berättar om sin sorg och saknad och hur man 

hanterat den. 

 

Krisgrupp: Eva vet att skolan har en krisgrupp, och att det var hela rektorsområdet som träffas 

på de första mötena. Hon talar om att det är denna stora grupp som arbetar fram en plan för hur 

det praktiska ska skötas om någonting skulle inträffa. De som är med i krisgruppen är: Rektor, 

studierektor, föreståndaren (ledningen), specialpedagog, skolsköterska och lärare och förskol-

lärare från de olika skolorna. Eva berättar om att det sedan bara är representanterna från Ro-

senvallskolan som träffas tillsammans med ledningen, om något skulle inträffa på deras skola. 

 

Eva visade mig rapporten som de fått från krisgruppen att tänkbara krissituationer kan gälla: 

Barn, personal eller förälder, anhöriga som avlider p.g.a. sjukdom, olycka, brand, mord eller 

självmord. 

 

Vidare anser Eva att den krisgrupp som finns på skolan är en bra lösning, ledningen har det 

övergripande ansvaret och specialpedagog, sjuksköterska och självklart representanter från 

skolan kan hjälpa till att stötta lärare, föräldrar och barn i sin sorgbearbetning. 

 

Om någon dör i din klass, skulle du ta hjälp av någon utomstående?: Eva tror inte att hon 

skulle ta in någon präst, om hon inte kände prästen väl och kunde avgöra om det skulle vara till 

någon nytta. Hon anser att lärare måste bygga upp ett ömsesidigt förtroende mellan sig själv 

och barnen, för att sedan kunna vila i det och vara nära varandra om någonting händer. Hon 

skulle hellre kunna tänka sig att ta in en förälder, specialpedagogen eller skolsköterskan som de 

flesta av barnen har träffat någon gång. 

 

Om det är någon på skolan som dött, hur hanterar du det i klassen?: Eva berättar om vad 

som hände förra året när hon jobbade på en annan skola, en pojke som tidigare gått på skolan 

tog livet av sig. Lärarna träffades på morgonen för att prata igenom vad som hände och vad de 

skulle göra under dagen. De rustade sig med ljus och sedan träffade de sina klasser i klass-
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rummen och berättade vad som hade hänt för eleverna. Eva tror att det är viktigt att bara berätta 

sådant som hon vet är sant och inte börja spekulera i sådant som kunde ha varit utan koncentrera 

sig på det som de vet. Eftersom det var självmord fanns det många rykten i omlopp berättade 

Eva, men hon tog tag i det och de pratade om vad de visste var sant och eleverna fick berätta 

sådant som de hade hört och sådant som sades runt om kring och Eva betonar att det är viktigt 

att barnen får berätta, men att de sedan måste säga att detta vet vi ingenting om och därför ska vi 

inte lägga vikten vid det i samtalet, utan föra över det på de efterlevande och deras känslor, t.ex. 

syskon och föräldrar. Viktigt är att barnen får tillräckligt med tid till att prata och bearbeta sina 

känslor. Några av barnen har oftast någon egen erfarenhet av döden som kommer fram, t.ex. 

med husdjur eller någon äldre släkting, vilket vi kan spinna vidare på, sa Eva. 

 

Det viktiga är att skapa en stämning av förtroende så att barnen vågar och det faller sig naturligt 

att prata. Eva berättar att de återkom till dödsfallet många gånger under veckan och att hon hade 

med sig lämplig musik. Evas klass kom från en annan skola, som under det året var under 

reparation, därför hade inte hennes klass någon direkt anknytning till pojken. 

 

Om det var någon från din klass, hur skulle du hantera den situationen?: Hon har inte 

direkt tänkt igenom det, men det känns som om det skulle falla sig naturligt vad hon skulle göra. 

Hon skulle börja med att tända ljus i klassrummet när de samlas. Sedan skulle hon försöka hitta 

trådar att dra i så att de kan prata om det som hänt och visa att man får vara ledsen tillsammans. 

De försöker också fundera kring hur de kan stötta dem som drabbats hårdare av sorgen, ev. 

syskon och de övriga anhöriga. Genom att skriva brev, rita bilder och på något sätt bidraga med 

någonting, så att barnen känner att de kan göra någonting konkret för att visa sitt medlidande 

och sin saknad. 

 

Om något barn inte kan hantera det som inträffat, vad gör du då?: På skolan finns det en 

elevvårdsgrupp med bl.a. skolsköterskan, specialpedagog och skolpsykolog. Den gruppen 

skulle Eva be om hjälp och de skulle diskutera problemet och försöka komma fram till en 

lösning som kan presenteras för föräldrarna. Skolan kan inte bli en ”terapiinstitution” och det 

måste lyftas från deras ansvarsområde, men att skolan kan hjälpa föräldrarna att hitta en väg att 

hjälpa barnet, t.ex. söka tid hos barnläkare och tala om att nu mår inte ditt barn bra utan behöver 

hjälp. Sedan måste all personal på skolan försöka vara snälla och stötta på bästa sätt. 
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Uppföljning: Eva anser att det viktigaste är att vara lyhörd och lyssna till eleverna och försöka 

förstå vad som rör sig i deras vardag. Om man märker att det fortfarande finns ”ouppklarad 

sorg” hos eleverna måste man förstås ta upp det igen och försöka att hjälpa för att få ett relevant 

avstånd till sorgen. Man kan ett tag efter dödsfallet använda sig av ”dödentemat”, om man inte 

tidigare har gjort det i klassen och det skulle kunna vara en del av bearbetningsfasen för barnen, 

t.ex. att besöka graven när det har gått en tid, för att lägga ner blommor. 

 

Hur mycket information tycker du att man kan ge barnen?: Man ska berätta klart och 

tydligt vad som har hänt, vem som är död, att det var självmord och eventuellt tillvägagångssätt, 

men inte tillåta olika spekulationer om hur det såg ut i t.ex. rummet efteråt eller varför han/hon 

inte orkade leva längre. Barnen måste få tala om det de hört, men inte älta det för mycket, utan 

stoppa det vid att det här har vi hört, men vi kommer aldrig att få veta den verkliga orsaken. Eva 

anser att det är viktigare att koncentrera sig på de efterlevandes känslor och reaktioner. 

 

Om ett barn ligger mycket sjuk och snart ska dö, hur tar du det med klassen?: Jag skulle 

berätta för barnen i klassen att nu är det här barnet mycket sjukt och skulle eventuellt bjuda in 

någon läkare eller sjuksköterska som kan berätta om sjukdomen. Viktigt är att barnen håller 

kontakten med varandra, genom brev och teckningar, för att det inte ska bli så ensamt på 

sjukhuset för barnet som kanske behöver ligga där. Eva tror också att det är viktigt att ge tid till 

barnens egna funderingar och att om man som lärare inte känner att man räcker till kan ta dit 

någon som stöd och hjälp, kanske en präst. Eva betonar ännu en gång att det måste vara någon 

som hon känner och som skulle funka med barnen och då kanske det inte är den närmaste 

prästen. 
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7. Slutdiskussion 

Jag har valt ett svårt ämne att ta upp i skolan, men jag anser att vill man göra ett bra jobb bör 

man också förbereda sig för de svåra problem som kan komma, när man jobbar med människor. 

Jag tror att det är viktigt att man har tänkt igenom hur man kan jobba med tunga ämnen för att 

ha en praktisk beredskap om någonting händer och man kanske får det jobbigt känslomässigt. 

 

Atle Dyregrov och Magne Raundalen pekar på att det är viktigt att det finns en beredskapsplan 

på varje skola och att skolan har en väl fungerande krisgrupp som är samtränad om någon 

krissituation uppstår. Han pekar speciellt på att alla på skolan ska ha tagit del av och läst igenom 

beredskapsplanen. 

 

De två lärarna Carin och Eva betonar, i min intervju med dem, hur viktigt det är i skolarbetet att 

varje lärare och övrig personal vet hur de ska handla i en krissituation. De är också glada för att 

deras skola tagit fram till en sådan plan. 

 

Steinar Ekvik skriver i sin bok ”Skolan och elever i sorg” hur man under första skoldagen efter 

ett dödsfall kan handla rent praktiskt. Han lägger tyngdpunkten vid att lärarna ska vara öppna 

och låta eleverna få tala ut om det som hänt, visa varandra sina känslor, få tillit och omsorg. 

Viktigt är att man ger klassen tillräckligt med tid. 

 

Ekvik menar att man också kan ta in elever från andra klasser som stått den döde nära, under de 

första timmarna i den dödes klass för att deltaga i bearbetningen av sorgen. Här har Carin en 

helt annan uppfattning, att det är viktigare att hålla ihop varje klass. Behöver man träffas mer är 

det bättre att det finns ett speciellt rum på skolan där alla som behöver kan träffas och prata om 

det som hänt, eller bara sitta och tänka. I detta rum anser Carin att det bör finnas en vuxen som 

barnen på skolan har förtroende för och som kan hjälpa dem. 

 

Ekvik betonar även hur viktigt det är med en nära relation till föräldrar och om möjligt få dem 

att delta i ett akut föräldramöte när en krissituation uppstått. 

 

Eva och Carin delar Ekviks uppfattning att första timmarna i skolan efter ett dödsfall är av stor 

betydelse för klassens fortsatta bearbetning och att man måste lyssna in varje elev. Eva menar 
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att det kan vara bra att starta ett temaarbete i klassen när det gått en tid, för att naturligt följa upp 

det som hänt med var och en i klassen. 

 

Theresa Huntley skriver i sin bok ”Du, barnen och sorgen” att det är viktigt att veta hur barn 

tänker i olika åldrar och hur deras dödsbild förändras. Hon delar upp sitt resonemang i fem 

utvecklingsperioder från 0 till 18 år. Hon greppar på ett fint sätt de olika faserna, som är olika 

för varje individs mognad, utvecklingsmiljö, deras psykiska utveckling, emotionella mognad 

och föräldrarnas attityder. 

 

Huntley tar också upp hur man på ett bra sätt kan berätta för barn när någon dött. Man ska alltid 

upprätta en god relation och undvika sköna ord som kan förvilla barnet. Viktigt är också att man 

tar hänsyn till tro och religion. Hon tar också upp olika sätt på vilket barn kan reagera när de får 

veta att någon dött och poängterar att man måste se till varje individ och deras sätt att reagera, 

en del kan bli hyperaktiva andra drar sig undan. I sin bok beskriver Huntley 14 olika reak-

tionsmönster som kan förekomma i en krissituation. 

 

Enligt Huntley menar författaren Sandra Fox att det sörjande barnet måste ta sig igenom tre 

faser för att komma igenom sorgen. 1. Att förstå att döden är slutgiltig. 2. Att få sörja och känna 

sorg. 3. Att få minnas den döde. 

 

Carin med sin 20-åriga lärarerfarenhet har själv tänkt igenom hur hon skulle reagera och arbeta 

om en svår krissituation uppkommer. Hon har aktivt varit med och tagit fram skolans krisplan. 

Hon ger intryck av att vara väl förberedd för en kris. Hon blir troligen ett starkt stöd för sina 

kolleger om något skulle hända. Gäller det hennes egen klass kommer hon även att aktivt hjälpa 

både barnen och deras föräldrar. 

 

Eva har varit lärare i fem år och har inte så stor erfarenhet som Carin av krishantering i skolan. 

Hon har från annat håll fått ett temaarbete om döden, men har ännu inte genomfört det i någon 

klass. Eva pekar på att det är viktigt att barnen får berätta och ge utlopp för sina känslor, och att 

man som lärare ser varje elev, är lyhörd och försöker förstå deras känslor och reaktioner. 

 

Skulle en oförutsedd olycka eller ett dödsfall inträffa är det viktigt att jag som lärare snabbt 

försöker greppa situationen och handlar för att ge trygghet och tröst till de barn som behöver 

det. I arbetet är det viktigt att vara lyhörd och uppmärksam på alla och speciellt på de barn som 

 29



mår sämst så att de på ett realistiskt sätt får hjälp att bearbeta sorgen. Jag håller med Dyregrov 

och Raundalen att det bör vara två lärare/vuxna som klassen känner väl som gemensamt leder 

samtalet med barnen. 

 

Viktigt är att jag som lärare försöker skapa en så trygg och harmonisk klass som möjligt, från 

början, för att kunna nå bästa resultat i alla situationer. Det är också viktigt att skapa en bra 

kontakt med hemmen, för att tillsammans kunna samarbeta med barnens bästa i centrum. 

 

Allt ska nog gå bra 

 

En gång ska vi alla dö 

på något sätt 

- vilket sätt vet vi inte 

och gott är väl så 

det finns ond bråd död 

och ett sakta avtynande 

så svårt att förbereda sig 

för det oundvikliga 

 

men vi var inte heller 

förberedda för livet 

födelsens smärta 

minns vi inte något av 

livet skänktes oss bara 

- helt oförberedda 

började vi andas och skrika 

allt gick ju bra 

kanske ska vi inte ängslas 

för döden heller 

- allt ska nog gå bra 

 

Ur ”Att vara i någons varma tanke” 

av Birger Franzén. 
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Uppsatsen är skriven för att ge några tankar om hur man kan förbereda sig för en av de svåraste situationer vi som lärare eller skolpersonal kan hamna i, när det gäller dödsfall eller svåra kriser i skolan. Under mina år på högskolan i Gävle/Sandviken har jag funnit väldigt lite litteratur och fått ringa undervisning i ämnet krishantering. Det kändes därför angeläget för mig att fördjupa mig i ämnet. Under mitt examensarbete har jag valt att studera olika författares tankar kring ämnet, ”skolan och döden”.


Författaren Atle Dyregrov har föredömligt tagit upp hur man kan lägga upp en krishanteringsplan och hur man kan gå tillväga vid det första samtalet tillsammans med barnen. En annan författare, Theresa Huntley, berör i sin bok hur barn kan reagera i krissituationer.


Genom att studera ämnet har jag fått en djupare kunskap och insikt i hur viktigt det är att vi som lärare förbereder oss inför en av de svåraste uppgifter vi kanske möter någon gång under vår lärartjänst.
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1. Introduktion


När en skolelev eller en hel klass upplever sorg märks det i skolan och i deras arbete. Därför har jag valt att titta närmare på hur skolan kan stötta elever och föräldrar i en sorg. Det är viktigt att eleverna inte stängs ute ”för att skyddas” utan får vara tillsammans och genomleva sorgen med dem som de tycker om och känner. Att ge dem en chans att bearbeta och ”komma över” sorgen på ett bra sätt så snart som möjligt.


När en elev dör eller förlorar en anhörig, har läraren och klasskamraterna en svår tid framför sig. Det finns olika sätt att hantera en sorg, men det är viktigt att skolans personal diskuterar fram en plan för hur de skall hantera situationen vid en kris eller ett dödsfall. Planen hjälper lärarna att vara så väl förberedda som möjligt, i sin kontakt med klassen och hemmen vid en aktuell sorgsituation. Planen måste utarbetas på varje skola för att se till de behov som skolan har. Planen bör vara utarbetad, innan en krissituation uppstår för att alla ska veta vad som gäller och kunna koncentrera sig på barnen, de anhöriga, den avlidnas vänner och deras behov och stöd.


2. Problemformulering


Jag vill med denna uppsats kartlägga några olika sätt att hantera en sorgesituation i skolan.


3. Metod


För att ta reda på olika sätt att arbeta med döden i skolan har jag studerat litteratur i ämnet och för att se hur olika författare har kommit fram till sina åsikter och ev. slutsatser. Jag har även intervjuat lärare för att få en inblick i hur de jobbar. Själv har jag också under längre tid funderat mycket på hur man på ett bra sätt möter barn i ett så svårt ämne som döden.


4. Syfte


Att undervisa om döden är svårt, det krävs mycket mod och självkännedom och att man själv har tänkt igenom vad man känner, tycker och hur man reagerar när man pratar om ämnet. Det krävs också mycket självinsikt av läraren för att få en naturlig pratstund. Det är även viktigt att eleverna får tid att bearbeta sina upplevelser och känslor. Det är mycket man måste ha tänkt igenom själv för att samtalet ska bli fint och minnesvärt. Jag vill med den här uppsatsen att vi lärare ska få lite mer ”kött på benen” i vårt arbete med ett svårt ämne.


5. Litteraturöversikt


5.1 Skolans beredskapsplan


Boken ”Sorg och omsorg”, s. 122 ff., av Atle Dyregrov och Magne Raundalen tar på ett bra sätt upp hur man kan jobba med att utforma en beredskap på skolorna. De anser att det ska finnas en krisgrupp på skolan som kan konsulteras vid de flesta typer av krissituationer. En sådan grupp kan innehålla bl.a. två lärare samt skolkuratorn, skolsyster och rektor. Krisgruppen skall vara väl förberedd och alla ska veta vem som gör vad i en krissituation.


Innehåll i beredskapsplanen


1. Hur skall skolan hantera det som inträffat?


2. Vem får ta fram och ge den information som är nödvändig?


3. Hur skall eleverna informeras och hur mycket behöver eleverna veta om det som inträffat, för att falska rykten inte ska cirkulera.


4. Man bör också ha funderat över vad som kan göras i en klass, vilka stödpersoner som kan kontaktas, både som stöd till läraren och som hjälp till klassen.


5. Vem informerar hemmen och hur skall den informationen gå till?


6. Vem kontaktar de anhöriga och vad bör man tänka på när man möter dem.


7. Hur ställer sig skolan när pressen kommer och vem ger information?


8. Vem informerar ev. polismyndighet?


Till krisgruppen skall lärarna också kunna vända sig för att få råd och stöd i det fortsatta arbetet med enskilda elevers sorgearbete, önskvärt är att skolan har en fungerande kontakt med psykologer, om någon behöver experthjälp.


5.2 Vad gör skolan när någon dött?


Det första man bör göra enligt boken ”Skolan och elever i sorg” av Steinar Ekvik, är att krisgruppen och läraren/lärarna som har elevens klass, träffas helst före skolstart för att planera för den kommande skoldagen. Här sätts krisplanen i verket. Ekvik anser också att man bör fundera över vad som kan göras i den avlidnes klass och övriga klasser, vilka stödpersoner och grupper som kan och bör kontaktas.


Skoldagen


Det som följer är förslag till hur man kan gå tillväga ur boken ”Skolan och elever i sorg”, s. 10ff.


Lärarna på skolan har om möjligt tidigt på morgonen blivit sammankallade av krisgruppen för att få information om det som inträffat. När eleverna kommer till skolan kan de mötas av en flagga på halvstång. Efter att ha samlats i sina klassrum och fått en kort förklaring till det som inträffat, går de till den plats där en minnesstund skall hållas t.ex. aula eller gymnastiksal, tillsammans med sina lärare. När eleverna samlats håller en lämplig person, t.ex. rektor eller klassföreståndaren ett minnestal om den döde, denna stund skall präglas av lugn och värdighet. Det är viktigt att lärarna ger så konkret information om det som har hänt som möjligt, vem det gäller, när, var och hur det har hänt, för om eleverna inte får information, tar fantasin över. Den är oftast värre än verkligheten. Informationen hejdar också ryktesfloden och förhindrar onödig spekulation.


Om nyheten om en elevs olycka eller död kommer strax innan skoldagen börjar, och många av elevens klasskamrater och vänner vet kanske inte vad som har hänt, bör informationen om olyckan eller dödsfallet ske i klassrummen tillsammans med klassen och inte i en stor aula där många elever inte känner varandra.


Det är viktigt att vi som lärare ”känner av” situationen och inte drar in någon elev i en sorg som de inte har något förhållande till. Barn och ungdomar har lätt att dras med i känslovågor. Det är både bra och viktigt att lära sig respekt och att delta i vad som händer i skolan, även för elever som inte kände den drabbade, anser Ekvik.


Efter den gemensamma minnesstunden tycker Ekvik att de som kände den döde bäst träffas för att prata om det som hänt. Även de andra lärarna bör avsätta tillräckligt med tid till samtal för reaktioner och bearbetning av känslor i den utsträckning de anser att det behövs. För de drabbade eleverna behövs information om t.ex. att olika typer av reaktioner är normalt. En del kanske skriker och gråter, andra blir tysta och några kanske går undan med sina känslor och vill vara för sig själv. Alla kanske inte gråter med en gång utan det kan ta tid att smälta det som


inträffat. Det är viktigt att läraren poängterar respekt för olika reaktionsmönster, eftersom människor är olika och har olika känslomässiga förhållanden till den döde. Det är också viktigt att klassen/gruppen håller ihop och bearbetar sorgen tillsammans för att visa att ingen är ensam med sin sorg. Viktigt är att alla som vill kan få tillfälle att i ensamhet eller i grupp få bearbeta sin sorg.


Lärarna ska också betona vikten av öppenhet, uppmana eleverna att tala av sig med varandra om känslor och hur de har det, om de tankar de bär på, framhålla att man inte skall stänga till om sina känslor utan visa varandra tillit och omsorg. Lärarna ska också tala om hur den närmaste framtiden i skolan kommer att se ut. Vad som händer under dagen och de närmaste dagarna. Frågor måste också tas på allvar och besvaras i den mån man kan.


I sådana samtal kan det vara bra för lärarna att få hjälp av olika stödpersoner ur krisgruppen, som kan ge besked om de olika reaktioner som är naturliga vid svåra olyckor eller vid ett nära dödsfall.


Olika stödpersoners uppgifter


1. Sjukvårdspersonal: Kan eventuellt berätta om hur den avlidna mådde vid dödsögonblicket. Vid eventuell långvarig sjukdom, kunna informera om sjukdomen och sjukdomstillståndet den sista tiden för den avlidna.


2. Polis: Kan klargöra händelseförloppet vid t.ex. en olycka.


3. Präst: Kan redogöra för hur en begravning går till och vad som händer i samband med den.


4. Psykolog: Kan i vissa fall vara bra att ta till när sorgen blir onaturlig och eleverna inte kan hantera sin sorg på ett naturligt sätt. Det kan vara bra att ha någon professionell person att prata med om sin ångest och sin rädsla. Psykologen kan också vara bra för läraren att ha och prata med om sin sorg och som ofta kan glömmas bort i oron för eleverna.


5. Anhöriga: Om de orkar kan de vara till ett bra stöd för nära kamrater till den avlidne, för att också visa att den avlidne uppskattade kamraterna och att de betydde mycket för henne/honom.


I den dödes klass finner vi de flesta av dem som är hårdast drabbade av sorgen, men lika ofta går några av den dödes nära vänner i andra klasser. Det är därför bra om även kamrater i andra klasser ges möjlighet att delta i den dödes klass några timmar, där sorgearbetet fortsätter. Viktigt är att eleverna får bearbeta sin sorg på flera olika sätt. Lärarna kan även läsa relevant litteratur som tar upp förlust av en kär person, eller att eleverna förslagsvis kan rita bilder och skriva ner sina tankar och känslor.


Ofta kan läraren lyssna av eleverna och höra hur de vill gå vidare. Det kan vara allt från att skriva dikter till att dekorera klassrummet och den dödes bänk. Det är också viktigt att prata om det som inträffat. Om inte eleverna själva kommer igång kan läraren gå in med frågor: såsom - Var befann du dig när du fick veta att han/hon dött? - Hur fick du reda på det? - Hur har du och din familj reagerat på händelsen?


Att komma tillbaka efter ett dödsfall kan vara svårt för en elev eller syskon som varit borta någon dag, de kan vara osäkra på hur han/hon kommer att bli bemött och vad kamraterna och läraren kommer att säga och göra. Klasskamraterna kan rita bilder och skriva brev till kamraten som är borta - Vi förstår att du är borta från skolan ett tag nu men vi längtar efter dig, ett sådant brev kan göra det lite lättare. När läraren besöker hemmet kan han/hon ta med klasskamraternas hälsningar och ta reda på hur han/hon vill ha det när han/hon kommer tillbaka.


Det är viktigt att tala om det som hänt


1. Det är viktigt att man fångar upp barns sorgesituation och att de får ord på sina känslor, så fort som möjligt.


2. Man hjälper då barnen från att få med sig en dålig upplevelse av vad som rör sig i allas tankar.


3. Inbundna och tysta barn får då hjälp att bearbeta sina känslor och klä dem i ord.


4. Det är tillåtet att reagera olika, man får testa av sina reaktioner, känslor och tankar. Det är också viktigt att ta del av kamraternas känslor och tankar.


5. Läraren får här värdefull insikt i hur varje barn mår och kan hjälp varje barn på bästa sätt.


6. I en stark sorg svetsas klassen samman, man får en utmaning att hjälpa varandra och kasta masken.


7. Klassen får en unik chans att lära sig visa deltagande och känna engagemang.


Det är också viktigt att läraren berättar om sina egna känslor och reaktioner för att visa att sorgen är något som drabbat alla och att även han/hon är ledsen och upprörd. Viktigt är att dessa samtal får ta den tid som behövs. Görs sorgearbetet ordentligt från början, kommer eleverna att få en riktig relation till sorgeupplevelsen. Efter att alla har fått tillfälle att tala om sig själv och sina reaktioner är det viktigt att lägga över fokus på den döde. Även här är det viktigt med öppenhet. Att få minnas den döde i olika episoder och situationer som de upplevt tillsammans känns ofta skönt.


Det är också viktigt att poängtera att det som sagts i klassrummet inte förs vidare utan att det stannar inom rummets väggar. Detta ger den trygghet som behövs för att kunna tala öppet om nära och personliga upplevelser.


Ett annorlunda sätt att bearbeta sorgen kan i något fall vara att låta några av de äldre eleverna få skriva en minnesskrift. Skriften kan eventuellt skickas till en tidning eller bara finnas i klassens närhet.


Vid skoldagens slut kan det vara bra om behov finns, att det ordnas en plats dit eleverna kan gå, tillsammans med någon vuxen, för att inte bli lämnade ensamma. När någon dött, finns det ofta behov av att umgås och känna gemenskap. Det finns dessutom hem där man inte visar och pratar om sorg, men barnen kan behöva någon mer att prata med. Det kan också vara så att de som gemensamt upplevt ett dödsfall känner sig närmare varandra än med någon som inte har samma upplevelse och som inte kände den döde lika väl.


Vid ett dödsfall är det viktigt att försöka sammankalla föräldrarna till ett föräldramöte.
 Detta brukar inte vara något problem, föräldrar brukar uppleva detta som mycket viktigt och andra åtaganden avbokas, ett föräldramöte kan ordnas med kort varsel. Vid mötet bör läraren och delar ur krisgruppen tillsammans med föräldrarna ge varandra viktig information. Föräldrarna får veta vad som har hänt, för alla elever är inte så bra på att berätta hemma vad som har skett och vad som tynger dem. Läraren informerar om hur skolan hanterar situationen och vad de gör tillsammans med barnen, vilka reaktioner som kommit fram och hur de i fortsättningen tänker lägga upp arbetet. Detta kan ge olika reaktioner från föräldrarna och leda till diskussion om barnen ska deltaga eller inte vid begravningen. Föräldrar som av olika orsaker inte vill att deras barn ska deltaga, måste respekteras. Mötet är ett ypperligt tillfälle att prata om hur viktigt det är för elever att få bearbeta sina känslor och hur de kan hjälpas igenom sorgen och vilka som kan ställa upp och hjälpa till.


Vid mötet får också läraren tillfälle att fråga hur eleverna bearbetar sorgen utanför skolan, hur de reagerar, vad de gör och hur de tänker. Det är viktigt att både lärare och föräldrar samarbetar med varandra, för elevernas upplevelser i skolan kan motiveras och påverkas av det som händer utanför skolan och tvärt om. För att inte barnen ska få olika direktiv är det viktigt att läraren får reda på väsentliga händelser i hemmiljön och som föräldrarna misstänker kan inverka på barnets skoldag och vise versa. Det är viktigt att man får en förståelse för varför barnen reagerar på ett visst sätt, att hitta den bakomliggande orsaken till det som har inträffat. Föräldramötet kan också ge föräldrar tillfälle att diskutera vad de kan göra för att stödja den drabbade familjen och även vara ett stöd för varandra. Föräldrarna bör också ges möjlighet till enskilda samtal med lärare eller någon ur krisgruppen om och när behov finns.


Atle Dyregrov och Magne Raundalen redogör i sin bok ”Sorg och omsorg”, s. 76 ff., sin syn på hur ett första möte med klassen kan läggas upp med innehåll som *Introduktion *Fakta *Tankar *Reaktioner *Information *Avslutning.


· Introduktion: Här är det viktigt att lugnt berätta vad som hänt och ge klassen kraft att tala om det. Viktigt är också att läraren lägger upp riktlinjer för samtalet, så att alla vågar prata om sina upplevelser utan att vara rädd för att någon retas eller uppträder illa.


· Fakta: Här får barnen lugnt berätta om hur de fick reda på vad som hänt. Var barnen dessutom med vid dödsfallet/olyckan är det viktigt att de får prata av sig och diskutera igenom händelseförloppet, för att bl.a. undvika förvirring och ryktesspridning.


· Tankar: Barnen får nu berätta om sina första tankar och känslor i samband med att de fick veta vad som hänt, så att de får hjälp att sätta ord på sina tankar.


· Reaktioner: Under denna del av samtalet är det viktigt att barnen får tid till att prata om känslor och reaktioner efter dödsfallet och eventuellt genom bilder eller text få uttrycka sina känslor. Här kan starka känslor komma fram och det är viktigt att visa empati för varandra.


· Information: Läraren har här en stor uppgift att sammanfatta det som hänt och betona likheterna i barnens reaktioner och tankar. En del barn kan en tid efter ett dödsfall känna det som om den döde finns i deras närhet och det är viktigt att göra klart för barnen att detta inte är någonting onormalt och inget att bli skrämd av.


· Avslutning: Här går läraren igenom vad man kommit överens om att göra säga eller göra t.ex. vid en begravning eller minnesstund. Det beslutas också om det behövs någon mer samtalsstund och vilka som i så fall ska deltaga. Det är också viktigt att kolla om alla frågor som finns har blivit besvarade, om det är möjligt.


Författarna betonar att det är viktigt att man är två lärare som deltar i samtalet för att hjälpa och underlätta för varandra i samtalet. De ska också studera varje barn för att se hur de reagerar och besluta om eventuella åtgärder.


5.3 Barns tankar om döden

Om man inte har kunskap om hur barn föreställer sig döden och vilken kunskap och erfarenhet de har, så är det svårt att på ett bra sätt bearbeta det hela. Om vi i stället försöker förstå och sätter oss in i vad som finns i barnens tankar är vi mer rustade att tackla barnens frågor och synpunkter när de kommer. Är vi beredda på barnens oro och rädsla kan vi bemöta dem på ett annat sätt och hjälpa dem att bearbeta och hantera den, för att de ska få en mer avspänd känsla för det de är rädda för och kunna sörja på ett bra sätt.


Enligt boken ”Du, barnet och sorgen” av T. Huntley, s. 16 ff., kan man dela in barnen i fem utvecklings perioder. Barn under tre år, barn mellan tre och sex år, barn mellan sex och tio år, barn mellan tio och tolv år och barn mellan tolv och arton år. Denna indelning är bara ungefärlig, eftersom alla barn är individer och hans/hennes syn på döden påverkas av flera olika faktorer: psykisk utveckling, emotionell mognad, förmåga att uthärda, tidigare erfarenheter, omgivningen, kultur och föräldrarnas attityder. Barnens situation är unik och måste betraktas utifrån dennes mognad och synvinkel.


Barn under tre år

Barn som är under tre år har svårt att förstå begreppet död. De har erfarenhet av att saker försvinner men att de ganska snart kommer tillbaka igen. För dem betyder döden att man skiljs åt, det är inget stadigvarande. De uppfattar döden som något som kan tas tillbaka och de förstår inte att alla livsfunktioner har upphört eller att döden kan drabba alla. De kan ställa frågor som - När kommer pappa upp ur graven? - Vem ger bebisen mat i himlen? frågor som är konkreta och typiska för hur de ser på döden.


Barn mellan tre och sex år

Barn i denna ålder använder sina egna erfarenheter för att förklara det som är ofattbart och konstigt. Även om barnen kan använda uttrycken dö och död har de oftast ingen realistisk bild av det hela, om de inte har egna erfarenheter att grunda sina tankar på. Barnen litar på det de ser och hör även om det inte är sant, de kan inte skilja mellan fantasi och verklighet, t.ex. TV-program kan vilseleda dem, eftersom människor kan dö och sedan komma tillbaka igen, detta ger dem stöd för sin egen teori att döden inte är slutgiltig.


Så här små barn är övertygade att deras tankar och vilja styr över det som händer. Om de tänker, önskar eller säger någonting dumt så är det deras fel om personen i fråga sedan avlider. Detta kan ge barnen ångest och skuldkänslor, barnen ser också beteendet och inte handlandets följder som orsak till att någon dör. T.ex. om ett barn springer framför en bil och blir påkörd, är orsaken till att han dör, inte skadorna av krocken, utan att han inte såg sig för. Vuxnas sätt att bemöta barn är också av stor betydelse, för barnen tar vuxnas uttalanden på allvar. Om t.ex. en vuxen säger - Du tar livet av mig, till ett barn och denna person sedan skulle dö, kan barnet tro att han/hon bär ansvaret. Om barnen varit stygga, onda eller olydiga kan de uppleva att de straffas för sina handlingar genom sjukdom och död.


Barn i den här åldern har en tendens att koppla samman sådant som inte har ett samband bara för att få en början, en mittdel och ett slut. Om det är något som de inte förstår, tar de fantasin till hjälp och fyller ut tomrummen.


De vuxnas reaktioner speglas av barnen. Om vi visar negativa reaktioner och känslor tror barn att det är så man ska reagera vid svåra situationer, men om barnen istället möts av öppna, kärleksfulla och varma vuxna får de mer relevanta signaler.


Barn mellan sex och tio år

I denna ålder accepteras successivt tanken på att döden är slutgiltig och ofrånkomlig. De börjar ana att deras föräldrar en dag ska dö och att det också kan drabba dem men förstår ännu inte riktigt att alla personer en dag kommer att dö. För barnen är ofta döden personifierad, den kan vara allt från häxor, andar, monster och tjuvar till fula gubbar. Vilket kan göra att barnen känner rädsla och ångest för att någon skräckinjagande varelse ska komma och föra bort dem. Barnen fortsätter också att associera döden som resultat av något dumt man gjort. De kan få för sig att döden är smittsam.


I åldersgruppen sex till tio år, är dödsrädslan som störst och barnen försöker skaffa sig en känsla av att kunna kontrollera döden, genom att försöka analysera situationen på ett logiskt sätt. De konfronterar också döden genom sin fantasi och ger döden en roll i sina lekar som handlar om krig och våld.


Barn mellan tio och tolv år

Många tror fortfarande att döden är ett resultat av något dumt man gjort. Men de börjar förstå att döden inte är en yttre makt som drabbar dem utan att det är någon störning i kroppen som gör att livet tar slut. De associerar inte längre döden till en varelse utan döden är något hemskt och skrämmande som är omgivet av dysterhet. De börjar känna rädsla för att bli kvävd och levandebegravd och de kan hitta ord för lidande och smärta när de tänker på sin egen död.


Man börjar förstå den biologiska dödsprocessen och det känslomässiga med dödsfall. Döden blir för dem mer abstrakt och andlig. De börjar ställa personrelaterade frågor som: Vem tar hand om mormor nu när hon är död? Hur ska det gå för oss om pappa dör?


Barn mellan tolv och arton år

Barn i denna ålder har börjat få nästan en vuxen dödsuppfattning och bearbetar döden på ett vuxet sätt.


Tonåringar uppfattar döden som något hotfullt och förödande eftersom döden innebär att alla möjligheter tar slut. De blir medvetna om åldrandets process som gör att vad vi än gör, kommer vi ändå en dag att dö. Döden blir till en fiende mot den nya framväxande självkänslan. De försöker hålla döden på avstånd, överskuggad av ungdomens, planer för framtiden.


5.4 Hur talar man med barn om döden?


För att kunna prata med barnen är det viktigt att man själv noggrant har bearbetat och tänkt igenom ämnet för att kunna svara baren på ett bra sätt. Om vi inte vet och känner igen våra egna känslor inför döden, har vi ingen beredskap för att svara på barnens frågor.


Vi kan inte lura barn, de kan väldigt lätt läsa av vuxnas kroppsspråk, därför är det viktigt att vi är öppna och inte besvärade, när vi talar med barn om svåra saker. Visar vi oss besvärade av att tala om döden ger vi barnen signaler, att döden är något som man bör frukta och fasa inför. Även om vi talar om döden som det naturligaste i världen, kan vårt minspel och kroppshållningen säga något annat. Att man kan ha blandade känslor inför döden är mänskligt, men vi måste hjälpa barnen att få en så naturlig attityd till döden som möjligt, så att de accepterar döden som en del av vår livscykel.


Förslag på hur man kan berätta for barn när någon dött


1. Upprätta en god relation.


· Hitta en trygg plats med lugn och ro


· Berätta vad som har hänt och vem det gäller, så lugnt och avspänt som möjligt.


· Förklara ordet död om det behövs.


· Målet med första samtalet är att öppna vägen för fortsatta samtal. Barn kan ha svårt för att ta in alla fakta på en gång och kan behöva tid till att bearbeta det som de får veta. Försök att berätta samma sak på olika sätt och med olika ord.


· Var noga med att använda ett språk som barnen förstår, annars blir de bara oroliga och svara uppriktigt på barnens alla frågor så långt du kan.


· Om barnen känner att det finns luckor i det du berättar, fyller de på med sina egna fantasisvar som ofta kan vara mer skrämmande än verkligheten.


· Svara bara på barnens direkta frågor.


· Ställ motfrågor till barnen för att bättre kunna förstå vad de vill veta, Stina frågar t.ex. - Vad händer med mormor nu? och du frågar - Vad tror du kommer att hända? Då kanske Stina säger - Jag tror att hon får träffa morfar. Då vet man att det är det hon funderar på och inte det praktiska med begravningen.


· Uppmuntra barnen till att visa sina känslor inför varandra, tala om att det inte är fel att visa känslor för varken pojkar eller flickor.


· Visa att du accepterar olika typer av reaktioner och att man kan reagera olika.


2.
Undvik försköning


· Undvik ord som gått bort, evig vila, har lämnat oss och farit bort, dessa ord har inte samma innebörd för barn som för oss vuxna, de förvillar mer än de tröstar.


· Använd istället ord som dött, har slutat andas eller är slut. Dessa ord säger klart att kroppen är slut och att den inte längre är vid liv rent biologiskt.


3.
Tro och religion


· Man måste tänka på barnens och familjernas religiösa läggning när man talar med dem om döden. Om man börjar prata om religiösa tolkningar med barnen utan att ha talat om det förut kan det skrämma barnen mer än trösta dem. Om man säger att pappa är uppe i himlen och vakar över dig, kan barnen uppfatta det som om pappan ser allt de gör t.ex. slår lillebror, tar en kaka osv.


· Säg inte sådant som du inte själv riktigt tror på då förmedlar du osäkerhet till barnen.


5.5 Barn kan reagera olika på ett dödsbud


1. De kan förneka det som inträffat, säger - Nej det tror jag inte på, du ljuger. Att förneka det som inträffat gör att barnen kan få en frist från de överväldigande känslorna av förlust och övergivenhet. Barn har ett behov av att ta ledigt från svårigheterna för att orka gå vidare.


2. Barn kan få panik av att tanken på att andra som står dem nära också kan dö, främst då föräldrarna. De kan få ångest av tankar som ”Hur ska vi klara oss? Vem tar hand om oss när pappa är borta? Vad händer med mig om mamma också skulle dö?


3. Barn kan känna vrede mot den som har dött för att den som de älskar har lämnat dem. Denna vrede vänds ofta utåt mot andra t.ex. läkaren, Gud eller någon de älskar. Det är viktigt att tala med barnen och få dem att förstå att det inte är fel utan naturligt att vara arg, men försöka få dem att vända sin ilska mot saker och inte mot människor, slå på en kudde eller ett träd istället.


4. Om barnet och personen som dött varit osams, kan barnet känna skuld till att han/hon dött. Barnet kan tycka att han/hon orsakat dödsfallet. Det är viktigt att tala om för barnet att det han/hon sagt eller gjort inte har någon inverkan på händelseförloppet.


5. Barnet kan också gå tillbaka i sin utveckling (= Regression) om dagliga rutiner uteblir eller blir hotade. Försök att undvika förändringar som stör invanda mönster.


6. När någon dött kan barn en tid efteråt få samma symptom som den döde hade före sin död. Det kan vara så att de inte förstått vad det var som orsakade dödsfallet och känner oro för att något också ska hända dem. Viktigt är att förklara för barnen att det finns olika sjukdomar och att alla inte är dödliga, utan kan vara vanliga förkylningar, m.m. Vanligt är att barn kan få sömnstörningar, kraftigt reducerad aptit eller bli sängvätare.


7. Efter ett dödsfall kan barnen vara extra vaksamma på de personer som finns i dess närhet, de är rädda att också de ska försvinna, det blir en så kallad föräldrabindning. Det är viktigt att förklara för barn vart man ska gå och hur länge man ska vara borta, för att barnet ska få en så god trygghet som möjligt.

8. Barn kan också få en fixering vid den döde, han/hon kan säga - Så brukar aldrig mamma göra, Det var mammas plats. Den döde finns under en tid med i barnets tankar och överskuggar allt annat.


9. Efter ett dödsfall kan barn bli hyperaktiva och gå från den ena aktiviteten till den andra i ett planlöst sökande efter något att göra. De kan fnittra och skratta i ett försök att hitta ett sätt att hantera sin sorg.

10. Barn kan få svårt att koncentrera sig och det är naturligt efter ett dödsfall.


11. När barns nära vän dör kan de dra sig undan omgivningen av rädsla för att lära känna någon ny som kanske också dör.


12. När någon i barns omedelbara närhet dör kan barnet ta över något särdrag från den personen, det kanske säger, - Låter inte jag precis som mamma?, - Jag kan göra precis som pappa! osv.


13. De kan också idealisera den döde, - Min mamma kunde allting, - Min bror kunde göra allting, osv. Barn minns ofta bara det som var bra. Visst är det bra att ha positiva minnen men det är inte bra om barnet tror att personen var fullkomlig.


14. Ibland kan inte barn sörja sin förlust direkt efter dödsfallet utan undertrycker sina känslor. Men om barnen inte får tid att bearbeta sina känslor så kommer de att dyka upp senare i livet. Barnet kommer då att konfronteras med de känslor som är undantryckta och kan då vara svåra att förstå och härleda.


Eftersom barn uttrycker sin sorg på så olika sätt måste vi vara uppmärksamma på deras sätt att försöka hantera sin sorg och att acceptera det som har hänt. Det är mycket viktigt att vi som vuxna försöker att ta deras sorg för vad det är och att vi försöker hjälpa dem att reda ut de missförstånd som kanske finns, ge tröst och stöd i en svår stund.


5.6 Olika stadier i barns sorgeprocess

I boken ”Du, barnet och sorgen” berättar Theresa Huntley om boken ”Good Grief: Helping Groups of children when a Friend Dies”, av Sandra Fox. Enligt Huntley menar Fox att det finns tre stadier som det sörjande barnet måste ta sig igenom:


1.
Att förstå

Det är viktigt att barnet förstår att den döde inte är vid liv och att denne aldrig kommer tillbaka. Den vuxne kan förklara grundligt vad som har hänt utan att hålla inne med någonting.


2.
Att få sörja och att känna sorg

Med att sörja menas att bearbeta de känslor som finns i samband med sorg. Ett sätt för barn kan vara att det får vara med om olika ritualer som kan hjälpa att kanalisera en sorg. De vuxna kan låta barn vara med och bestämma hur man ska ordna begravningen osv. Viktigt är att de får veta vad som händer och att de förstår att de är älskade. Det är också viktigt att barn inte känner sig tvingade utan att de har valmöjlighet, att deltaga eller avstå, inte känna att om alla andra gör så, då måste jag också göra likadant.


3.
Att minnas

Att ge barnet tillfälle att minnas den döde är viktigt och på barnets eget sätt, det kan vara att plantera något som minne t.ex. ett minnesträd, en buske eller en blomma som växer till sig varje år. Den vuxne kan låta barnet vara med och förbereda t.ex. minneshögtiden, det viktiga är att ge dem möjligheten att välja vad de vill göra eller inte göra och sedan försäkra dem att man respekterar deras beslut.


Ceremonier som begravning, visning och minnesstunder ger de efterlevande tillfällen att säga ett sista farväl. Det gäller för vuxna att vara uppmärksam på sina egna känslor och reaktioner, att veta att alla barn har sin utvecklingstakt och att de kanske inte förstår allt.


Det gäller att ta tillvara på tillfällena när de dyker upp, att prata allmänt om döden för att barnen ska kunna vara så väl förberedda som möjligt den dag de konfronteras med döden.


6. Intervjuer

Intervjuer med två lärare på Rosenvallskolan i samband med min praktik. Lärarna har haft lärartjänst 5 resp. 20 år. Jag har avsiktligt valt lärare med olika bakgrund och tjänstgöringstid, där en av lärarna har varit med och förberett skolans krisgrupp. Ingen av dem har haft klasser där dödsfall har inträffat under deras tjänstgöringstid. Jag har valt lärare från samma skola för att se hur de uppfattar samma sak från sina respektive utgångspunkter.


6.1 Intervju med Carin


Carin har varit lärare i ett 20-tal år för 7, 8 och 9-åringar och ingår i skolans krisgrupp. Så här svarade hon på mina frågor:

Hur tror du att barn ser på döden?: Att det för barn är naturligt med döden, är man en äldre människa så orkar man inte längre. Om man är öppen mot barnen så kan döden vara mer naturlig för barn än för vuxna.


Döden som tema i klassen: Carin menar att det är viktigt att använda skönlitteratur för att barnen ska kunna identifiera sig med böckernas personer och djur och utifrån det kunna få igång ett naturligt och lugnt samtal. I samband med temaarbetet besöker man kyrkan, där någon präst eller vaktmästare kan berätta om vad som händer i samband med någons död från kyrkans sida. Här kan man få reda på vad som händer i gravkapellet, på kyrkogården och minneslunden, allhelgonahelgens betydelse och varför man har en ljusbärare i kyrkan. Vill man fördjupa temat kan man också besöka en begravningsbyrå. Men det är viktigt att tänka på att inte arbeta med temat under för långa perioder utan dela upp det på dagar och tillfällen.


Krisgrupp: På varje skola inom rektorsområdet finns det en krisgrupp och varje möte är inlagt på konferensschemat. På varje skola ska det finnas en krislåda som ska innehålla bl.a.: Ljusstake, ljus, tändstickor, duk och sådant som kan behövs för att skapa en stämning vid en krissituation.


Krisgruppen träffas alltid vid händelser där någon från skolan eller anhörig varit inblandad, t.ex. olyckor eller sjukdom med personal, elever eller föräldrar, säger Carin.


Att vissa personer är med i krisgruppen gör inte att de övriga känner att nu är det inte mitt ansvar längre, utan alla vuxna måste ta ansvar för sin grupp, tillägger hon. Carin berättar att alla ”avdelningar” ska ha ett papper med information om hur gången är om någonting händer och att det inger en trygghet för övrig personal.


Carin valde att gå med i krisgruppen från början därför att hon trodde att det var någonting som hon skulle klara av och hon säger att hon haft mycket kontakt med människor av olika skäl. Hon tillägger också att det aldrig går att säga till en person att din uppgift är att ingå i krisgruppen, eftersom det kan vara en väldig börda när någonting inträffar och det kan vara svårt att veta hur man ska handskas med uppgifterna.


Om någon dör i din klass, skulle du ta hjälp av någon utomstående?: Carin anser att om det finns en präst som hon känner förtroende för och vet passar, skulle hon tillsammans med prästen ha samtalet med barnen. Men hon skulle också kunna tänka sig att ta hjälp av specialläraren eftersom det är någon som barnen känner till, för att få stöd och hjälp i bearbetningen, men att blanda in någon helt främmande i sådana situationer kan enligt henne vara mer skadligt än nyttigt. Om det t.ex. är något som de vetat en längre tid skall hända, kan det vara bra om det bara är läraren som bearbetar situationen tillsammans med barnen.


Vad gör du när barn inte vill prata om det som hänt: Carin åker då hem till den drabbade familjen så snart som möjligt när hon fått veta att någonting har hänt. I hemmet försöker hon få grepp om hur de i skolan ska bearbeta det som hänt, om barnet skulle vilja vara med när klassen får veta eller om det vill vara hemma. Det gäller att vara otroligt lyhörd för barnets reaktioner och vilja, det kan kanske inte alltid uttrycka klart och tydligt hur det vill ha det men att man som lärare då måste gå på sin intuition, säger Carin.


Om det är någon på skolan som dött, hur hanterar du det i klassen?: Om jag märker att det är något som upptar allas tankar skulle jag ta tid till att sitta och prata, rita och skriva för att barnen ska få känna att de är delaktiga och eventuellt att de sedan skulle kunna få lämna sina teckningar eller dylikt till den döde för att på det sättet känna att de kan bidraga med någonting konkret, berättar Carin.

Vad anser du att det finns för svårigheter med detta arbete?: Carin anser att det kan vara svårt att prata om döden om man själv känner sig osäker och ängslig. Om man inte själv har bearbetat och funderat kring sina egna reaktioner, kan det vara svårt att ge barnen en bra relation till döden och det är viktigt att det finns många vuxna runt barnet som kan hjälpa till.


Om någon från din klass omkommer, hur skulle du hantera den situationen?: Carin skulle ringa runt till alla föräldrar i klassen för att tala om vad som har inträffat och föräldrarna får sedan avgöra vad de tycker är bäst: om barnen ska få veta det av dem eller när de kommer till skolan. Det är viktigt att föräldrarna vet om det som hänt när barnen kommer hem för att de ska kunna möta barnen där de är. Det är bättre om de berörda får reda på det som hänt av någon person som de känner än att läsa om det i tidningen dagen efter eller se det på nyheterna.

På morgonen: Carin tror att dagen skulle börja med en gemensam minnesstund för hela skolan. Efter den skulle de i hennes klass ha en egen minnesstund där de pratar om den som dött och minnen av saker som de gjort tillsammans. Barnen skulle få måla, rita och skriva om den som dött och försöka att på bästa sätt i den specifika situationen bearbeta det som inträffat.


Carin tror att det är bättre att alla klasser tar en stund och bearbetar det som inträffat än att barn får gå från en grupp till en annan för att bearbeta sin sorg. Det är då bättre att det under dagen finns en plats, ett rum, dit alla barn som behöver, kan gå och prata eller tänka på sin kompis som inte längre finns. Det är viktigt att det i rummet finns en vuxen som barnen på skolan känner och har förtroende för, som kan hjälpa dem vidare i sin sorg.


Vad händer om det är någon vuxen på skolan som förolyckas?: Carin berättar att om det är någon grupp på skolan som blir utan sin vuxen är det viktigt att någon annan på skolan går in och deltar i sorgearbetet i gruppen och att en vikarie kanske sätts in i den lärarens grupp. Det får aldrig vara den drabbade gruppen som får en vikarie eftersom en utomstående inte i samma utsträckning kan hjälpa barnen att bearbeta det som inträffat.


Alla på skolan, både vuxna och barn, har fått ange två personer, förutom föräldrar och make/maka, som kan kontaktas i samband med olyckshändelser, berättar Carin. Det är inte bara att ta telefonen och ringa upp en närstående och tala om att nu har det här hänt utan då får man gå tillväga på andra sätt.


Om något barn inte kan hantera det som inträffat vad gör ni då?: Då måste naturligtvis de personer som är fackmän på området, psykolog eller speciallärare kallas in för att barnen ska kunna få expertis hjälp och komma vidare i sin sorg så snart som möjligt.


Uppföljning: Carin inser vikten av att inte släppa bearbetningen för tidigt, utan att man måste komma tillbaka till händelsen med jämna mellanrum och ge barnen tillfälle att småprata om det som hänt. Men det är också viktigt att lyssna till barnen och se om det är en frizon som de behöver eller om de bara inte vill prata om det just nu.


Vilken tid skulle du ta till förfogande för att prata med eleven?: Om Carin märker att det är någon som behöver prata, skulle hon prata med arbetslaget för att se om det är någon som kan gå in och ta hand om övriga barn så att hon och det barnet som behöver hjälp kan få sitta i lugn och ro och prata. Hon kan också tänka sig att be barnet om hjälp under rasten och då försöka komma in på det som är jobbigt, men att det inte får vara så att barnet känner att varje gång det kommer till skolan ska fröken tala om att min mamma har dött.


Hur mycket information tycker du att man ska ge barnen?: Carin tycker att man bara ska säga att nu har den personen dött och sedan prata om minnen omkring personen. Hon anser också att det är viktigare att berätta det man vet, än att barnen börjar fantisera eller att det bildas rykten som oftast är värre än verkligheten. Om det var självmord tycker inte hon att man ska berätta det direkt utan ta det om frågan/påståendet kommer direkt från barnen. Hon skulle då prata om att man kan känna sig så trött och ledsen att man inte orkar leva längre. Men att berätta för ett barn att dennes förälder som tagit sitt liv, kan ha varit ledsen och trött är väldigt svårt och jobbigt, betonar hon.


Om ett barn ligger väldigt sjuk och snart ska dö, hur tar du det med klassen?: Carin skulle börja med att tala om att kompisen är mycket sjuk, men inte säga direkt att han/hon snart ska dö. Barnen i klassen skulle få tillfälle att skriva brev och rita teckningar som Carin om hon får, personligen skulle överlämna till det sjuka barnet, men om hon inte får skulle hon ge det till föräldrarna som överlämnar det. Hon anser att det är viktigt att barnen i klassen känner att det här verkligen kommer fram och att den sista utvägen vore att posta hälsningarna.


Carin tycker att det är viktigt att det sjuka barnet känner samhörighet med sin klass i en sådan svär situation och att det på ett sjukhus ofta är lätt att känna sig ensam och utanför. Hon betonar också vikten av att barnen måste få känna att nu är allt som vanligt och att man inte håller på hela dagarna utan måste få tillfälle att lasta av sig och att allt emellanåt får vara normalt.


Är det någonting som du vill tillägga, något mer som du tycker är viktigt?: Att skriva dikter kan vara ett bra sätt att bearbeta döden, det kan vara en dikt om döden, men också en dikt om ”när jag var ledsen”.


Det är viktigt att man som lärare inte skyggar tillbaka för saker utan vågar vara en lyssnare och vara lyhörd för barnens vilja och behov. Det är också viktigt att man förbereder sig själv genom att t.ex. läsa in sig på hur man kan hantera kriser.


6.2 Intervju med Eva


Eva har varit lärare 5 år, i årskurserna 4-6, hon har inte någon egen krisgruppserfarenhet, men svarade så här på mina frågor:


Hur tror du barn ser på döden?: Jag tror att det är ganska olika. En del kan tycka att döden är väldigt skrämmande medan andra tar det ganska naturligt. Många gånger tror Eva att vi vuxna vill skydda barnen mot saker som barnen själva uppfattar som naturliga, samtidigt som barnen kan vara rädda för saker som vi vuxna inte tror är skrämmande. Sedan tror Eva att barn många gånger har en missvisande dödsbild från TV och film.


Döden som tema i klassen: Eva har själv aldrig jobbat med döden som tema, men vet hur hon skulle gå tillväga, genom ett temaarbete om döden från högskolan i Kiruna som hon tycker är väldigt bra. Hon säger att hon många gånger har tänkt använda sig av det men att det kommit annat i vägen. Temaarbetet koncentrerade sig på upplevelser, att prata och diskutera och att läsa skönlitteratur i ämnet. De tog dit olika personer, föräldrar som mist ett barn och någon gammal som mist sin livskamrat. De besökte kyrkan och pratade med prästen om vad som händer i kyrkan när någon avlidit. De gjorde även ett besök på krematoriet, begravningsbyrå och lasarettet för att se hur döda blir behandlade. Eva tror inte att alla åkte på en gång utan klassen hade två lärare och att det var halva klassen som åkte i taget.


Den reaktion som blev när klassen genomförde temaarbetet var att några föräldrar blev upprörda, när några av barnen blev oroliga och hade svårt för att sova till en början, men andra som tidigare varit oroliga och ängsliga blev påtagligt lugnare och tryggare.


Klassen skrev, diskuterade och dramatiserade också ämnet. Eva tror att det är viktigt att det är tidigare drabbade människor som kommer och berättar om sin sorg och saknad och hur man hanterat den.


Krisgrupp: Eva vet att skolan har en krisgrupp, och att det var hela rektorsområdet som träffas på de första mötena. Hon talar om att det är denna stora grupp som arbetar fram en plan för hur det praktiska ska skötas om någonting skulle inträffa. De som är med i krisgruppen är: Rektor, studierektor, föreståndaren (ledningen), specialpedagog, skolsköterska och lärare och förskollärare från de olika skolorna. Eva berättar om att det sedan bara är representanterna från Rosenvallskolan som träffas tillsammans med ledningen, om något skulle inträffa på deras skola.


Eva visade mig rapporten som de fått från krisgruppen att tänkbara krissituationer kan gälla: Barn, personal eller förälder, anhöriga som avlider p.g.a. sjukdom, olycka, brand, mord eller självmord.


Vidare anser Eva att den krisgrupp som finns på skolan är en bra lösning, ledningen har det övergripande ansvaret och specialpedagog, sjuksköterska och självklart representanter från skolan kan hjälpa till att stötta lärare, föräldrar och barn i sin sorgbearbetning.


Om någon dör i din klass, skulle du ta hjälp av någon utomstående?: Eva tror inte att hon skulle ta in någon präst, om hon inte kände prästen väl och kunde avgöra om det skulle vara till någon nytta. Hon anser att lärare måste bygga upp ett ömsesidigt förtroende mellan sig själv och barnen, för att sedan kunna vila i det och vara nära varandra om någonting händer. Hon skulle hellre kunna tänka sig att ta in en förälder, specialpedagogen eller skolsköterskan som de flesta av barnen har träffat någon gång.


Om det är någon på skolan som dött, hur hanterar du det i klassen?: Eva berättar om vad som hände förra året när hon jobbade på en annan skola, en pojke som tidigare gått på skolan tog livet av sig. Lärarna träffades på morgonen för att prata igenom vad som hände och vad de skulle göra under dagen. De rustade sig med ljus och sedan träffade de sina klasser i klassrummen och berättade vad som hade hänt för eleverna. Eva tror att det är viktigt att bara berätta sådant som hon vet är sant och inte börja spekulera i sådant som kunde ha varit utan koncentrera sig på det som de vet. Eftersom det var självmord fanns det många rykten i omlopp berättade Eva, men hon tog tag i det och de pratade om vad de visste var sant och eleverna fick berätta sådant som de hade hört och sådant som sades runt om kring och Eva betonar att det är viktigt att barnen får berätta, men att de sedan måste säga att detta vet vi ingenting om och därför ska vi inte lägga vikten vid det i samtalet, utan föra över det på de efterlevande och deras känslor, t.ex. syskon och föräldrar. Viktigt är att barnen får tillräckligt med tid till att prata och bearbeta sina känslor. Några av barnen har oftast någon egen erfarenhet av döden som kommer fram, t.ex. med husdjur eller någon äldre släkting, vilket vi kan spinna vidare på, sa Eva.


Det viktiga är att skapa en stämning av förtroende så att barnen vågar och det faller sig naturligt att prata. Eva berättar att de återkom till dödsfallet många gånger under veckan och att hon hade med sig lämplig musik. Evas klass kom från en annan skola, som under det året var under reparation, därför hade inte hennes klass någon direkt anknytning till pojken.


Om det var någon från din klass, hur skulle du hantera den situationen?: Hon har inte direkt tänkt igenom det, men det känns som om det skulle falla sig naturligt vad hon skulle göra. Hon skulle börja med att tända ljus i klassrummet när de samlas. Sedan skulle hon försöka hitta trådar att dra i så att de kan prata om det som hänt och visa att man får vara ledsen tillsammans. De försöker också fundera kring hur de kan stötta dem som drabbats hårdare av sorgen, ev. syskon och de övriga anhöriga. Genom att skriva brev, rita bilder och på något sätt bidraga med någonting, så att barnen känner att de kan göra någonting konkret för att visa sitt medlidande och sin saknad.


Om något barn inte kan hantera det som inträffat, vad gör du då?: På skolan finns det en elevvårdsgrupp med bl.a. skolsköterskan, specialpedagog och skolpsykolog. Den gruppen skulle Eva be om hjälp och de skulle diskutera problemet och försöka komma fram till en lösning som kan presenteras för föräldrarna. Skolan kan inte bli en ”terapiinstitution” och det måste lyftas från deras ansvarsområde, men att skolan kan hjälpa föräldrarna att hitta en väg att hjälpa barnet, t.ex. söka tid hos barnläkare och tala om att nu mår inte ditt barn bra utan behöver hjälp. Sedan måste all personal på skolan försöka vara snälla och stötta på bästa sätt.


Uppföljning: Eva anser att det viktigaste är att vara lyhörd och lyssna till eleverna och försöka förstå vad som rör sig i deras vardag. Om man märker att det fortfarande finns ”ouppklarad sorg” hos eleverna måste man förstås ta upp det igen och försöka att hjälpa för att få ett relevant avstånd till sorgen. Man kan ett tag efter dödsfallet använda sig av ”dödentemat”, om man inte tidigare har gjort det i klassen och det skulle kunna vara en del av bearbetningsfasen för barnen, t.ex. att besöka graven när det har gått en tid, för att lägga ner blommor.


Hur mycket information tycker du att man kan ge barnen?: Man ska berätta klart och tydligt vad som har hänt, vem som är död, att det var självmord och eventuellt tillvägagångssätt, men inte tillåta olika spekulationer om hur det såg ut i t.ex. rummet efteråt eller varför han/hon inte orkade leva längre. Barnen måste få tala om det de hört, men inte älta det för mycket, utan stoppa det vid att det här har vi hört, men vi kommer aldrig att få veta den verkliga orsaken. Eva anser att det är viktigare att koncentrera sig på de efterlevandes känslor och reaktioner.

Om ett barn ligger mycket sjuk och snart ska dö, hur tar du det med klassen?: Jag skulle berätta för barnen i klassen att nu är det här barnet mycket sjukt och skulle eventuellt bjuda in någon läkare eller sjuksköterska som kan berätta om sjukdomen. Viktigt är att barnen håller kontakten med varandra, genom brev och teckningar, för att det inte ska bli så ensamt på sjukhuset för barnet som kanske behöver ligga där. Eva tror också att det är viktigt att ge tid till barnens egna funderingar och att om man som lärare inte känner att man räcker till kan ta dit någon som stöd och hjälp, kanske en präst. Eva betonar ännu en gång att det måste vara någon som hon känner och som skulle funka med barnen och då kanske det inte är den närmaste prästen.

7. Slutdiskussion

Jag har valt ett svårt ämne att ta upp i skolan, men jag anser att vill man göra ett bra jobb bör man också förbereda sig för de svåra problem som kan komma, när man jobbar med människor. Jag tror att det är viktigt att man har tänkt igenom hur man kan jobba med tunga ämnen för att ha en praktisk beredskap om någonting händer och man kanske får det jobbigt känslomässigt.


Atle Dyregrov och Magne Raundalen pekar på att det är viktigt att det finns en beredskapsplan på varje skola och att skolan har en väl fungerande krisgrupp som är samtränad om någon krissituation uppstår. Han pekar speciellt på att alla på skolan ska ha tagit del av och läst igenom beredskapsplanen.


De två lärarna Carin och Eva betonar, i min intervju med dem, hur viktigt det är i skolarbetet att varje lärare och övrig personal vet hur de ska handla i en krissituation. De är också glada för att deras skola tagit fram till en sådan plan.


Steinar Ekvik skriver i sin bok ”Skolan och elever i sorg” hur man under första skoldagen efter ett dödsfall kan handla rent praktiskt. Han lägger tyngdpunkten vid att lärarna ska vara öppna och låta eleverna få tala ut om det som hänt, visa varandra sina känslor, få tillit och omsorg. Viktigt är att man ger klassen tillräckligt med tid.


Ekvik menar att man också kan ta in elever från andra klasser som stått den döde nära, under de första timmarna i den dödes klass för att deltaga i bearbetningen av sorgen. Här har Carin en helt annan uppfattning, att det är viktigare att hålla ihop varje klass. Behöver man träffas mer är det bättre att det finns ett speciellt rum på skolan där alla som behöver kan träffas och prata om det som hänt, eller bara sitta och tänka. I detta rum anser Carin att det bör finnas en vuxen som barnen på skolan har förtroende för och som kan hjälpa dem.


Ekvik betonar även hur viktigt det är med en nära relation till föräldrar och om möjligt få dem att delta i ett akut föräldramöte när en krissituation uppstått.


Eva och Carin delar Ekviks uppfattning att första timmarna i skolan efter ett dödsfall är av stor betydelse för klassens fortsatta bearbetning och att man måste lyssna in varje elev. Eva menar att det kan vara bra att starta ett temaarbete i klassen när det gått en tid, för att naturligt följa upp det som hänt med var och en i klassen.


Theresa Huntley skriver i sin bok ”Du, barnen och sorgen” att det är viktigt att veta hur barn tänker i olika åldrar och hur deras dödsbild förändras. Hon delar upp sitt resonemang i fem utvecklingsperioder från 0 till 18 år. Hon greppar på ett fint sätt de olika faserna, som är olika för varje individs mognad, utvecklingsmiljö, deras psykiska utveckling, emotionella mognad och föräldrarnas attityder.


Huntley tar också upp hur man på ett bra sätt kan berätta för barn när någon dött. Man ska alltid upprätta en god relation och undvika sköna ord som kan förvilla barnet. Viktigt är också att man tar hänsyn till tro och religion. Hon tar också upp olika sätt på vilket barn kan reagera när de får veta att någon dött och poängterar att man måste se till varje individ och deras sätt att reagera, en del kan bli hyperaktiva andra drar sig undan. I sin bok beskriver Huntley 14 olika reaktionsmönster som kan förekomma i en krissituation.


Enligt Huntley menar författaren Sandra Fox att det sörjande barnet måste ta sig igenom tre faser för att komma igenom sorgen. 1. Att förstå att döden är slutgiltig. 2. Att få sörja och känna sorg. 3. Att få minnas den döde.


Carin med sin 20-åriga lärarerfarenhet har själv tänkt igenom hur hon skulle reagera och arbeta om en svår krissituation uppkommer. Hon har aktivt varit med och tagit fram skolans krisplan. Hon ger intryck av att vara väl förberedd för en kris. Hon blir troligen ett starkt stöd för sina kolleger om något skulle hända. Gäller det hennes egen klass kommer hon även att aktivt hjälpa både barnen och deras föräldrar.


Eva har varit lärare i fem år och har inte så stor erfarenhet som Carin av krishantering i skolan. Hon har från annat håll fått ett temaarbete om döden, men har ännu inte genomfört det i någon klass. Eva pekar på att det är viktigt att barnen får berätta och ge utlopp för sina känslor, och att man som lärare ser varje elev, är lyhörd och försöker förstå deras känslor och reaktioner.


Skulle en oförutsedd olycka eller ett dödsfall inträffa är det viktigt att jag som lärare snabbt försöker greppa situationen och handlar för att ge trygghet och tröst till de barn som behöver det. I arbetet är det viktigt att vara lyhörd och uppmärksam på alla och speciellt på de barn som mår sämst så att de på ett realistiskt sätt får hjälp att bearbeta sorgen. Jag håller med Dyregrov och Raundalen att det bör vara två lärare/vuxna som klassen känner väl som gemensamt leder samtalet med barnen.


Viktigt är att jag som lärare försöker skapa en så trygg och harmonisk klass som möjligt, från början, för att kunna nå bästa resultat i alla situationer. Det är också viktigt att skapa en bra kontakt med hemmen, för att tillsammans kunna samarbeta med barnens bästa i centrum.


Allt ska nog gå bra


En gång ska vi alla dö


på något sätt


- vilket sätt vet vi inte


och gott är väl så


det finns ond bråd död


och ett sakta avtynande


så svårt att förbereda sig


för det oundvikliga


men vi var inte heller


förberedda för livet


födelsens smärta


minns vi inte något av


livet skänktes oss bara


- helt oförberedda


började vi andas och skrika


allt gick ju bra


kanske ska vi inte ängslas


för döden heller


- allt ska nog gå bra


Ur ”Att vara i någons varma tanke”

av Birger Franzén.
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