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Sammanfattning 
 
Att under sin uppväxt förlora en nära anhörig är en svår upplevelse. De barn som drabbas 
behöver ofta mycket stöd och hjälp ifrån vuxna i sin närhet för att klara av sorgen. 
 
Det här arbetet handlar om var vi som lärare kan få stöd i hur vi kan hjälpa dessa barn. Vi tror att 
många vuxna kan känna sig otrygga i en sådan här situation och kan behöva hjälp och stöd från 
någon med mer erfarenhet och kunskap i ämnet. Syftet med arbetet var att genom intervjuer 
med representanter från olika instanser ta reda på var vi kan hitta denna vägledning och hur den 
i praktiken kan gå till. 
 
I litteraturgenomgången tas skolans roll i barns sorg, barns förståelse av döden i olika åldrar och 
några av de vanligaste reaktionerna upp. Detta för att ha möjlighet att möta dem på så rätt sätt 
som möjligt. Kunskapen behövs också för att känna trygghet i en svår situation. 
 
I resultatet visar intervjusvaren på vilket sätt Svenska kyrkan, den lokala krisgruppen, speci-
alpedagogen och områdeschefen kan vägleda och stödja lärare i barns sorg. 
 
Arbetet vänder sig främst till lärare och blivande lärare som möter barn i sorg. 
 
Nyckelord: Barn och sorg, små barns sorg. 
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Förord 
 
1988 dog min pappa i en bilolycka. Jag var då nio år. 
 
Idag kommer jag inte ihåg så mycket från den tiden, antagligen har jag förträngt det eftersom 
det var en väldigt jobbig period i mitt liv. Jag kommer ihåg att jag var hos en kompis när min 
mamma kom och hämtade mig. När vi satt oss i bilen berättade hon det för mig, jag minns inte 
ett ord av vad hon sa, men jag kommer väldigt tydligt ihåg hur jag krampaktigt höll fast i 
bildörren och den hjälplösa känslan som kom över mig. 
 
Jag fick senare veta att han avlidit direkt, att han inte fått lida. Det här försökte jag se som något 
positivt, min mamma berättade att han inte velat bli lam eller liggande på sjukhus. Men hade 
han hamnat på sjukhus så hade jag kunnat ta farväl och se honom en sista gång. Som det var nu 
så hade han bara ryckts bort. 
 
Jag blev också medveten om att andra människor som jag älskar också skulle dö, och då skulle 
jag få uppleva allt igen, ta mig igenom allt en gång till. Det skrämde mig och ett tag ville jag 
också bara få dö och slippa allt. 
 
Jag stannade hemma från skolan i två dagar. Min mamma fick berätta för min lärare vad hänt 
och han förde det vidare till mina klasskamrater. Ingen sa ett ord om det som hänt när jag kom 
tillbaka. Alla, jag själv också, låtsades som om inget hänt. Kanske var de rädda för att jag skulle 
bli ledsen. Jag intalade mig själv att jag inte ville prata om det heller. Så här i efterhand vet jag 
att jag verkligen ville prata om det - jag ville berätta om min pappa, få alla att förstå vilken 
underbar människa han varit och hur mycket han betytt för mig. 
 
Eftersom ingen pratade om det så försökte jag bara att glömma det. Det var nog inte så viktigt 
som jag tyckte, alla ska vi ju dö någon gång. Det kändes som om det var fult att gråta, som om 
det var fult att visa sina känslor. De här känslorna sitter kvar än idag. 
 
Jag var inte med på begravningen (detta är något som jag idag ångrar). Det kändes som om jag 
skulle göra det jobbigare för min mamma om jag följde med. Jag minns också att jag var livrädd 
för att börja gråta i kyrkan bland alla människor. 
 
Jag vet att jag hade behövt få prata med någon om det här, få bearbeta det istället för att tränga 
bort det. Med dessa erfarenheter av sorg känns det viktigt att omgivningen kan och törs stödja 
och hjälpa vid sorg. 
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1. Introduktion 
 
1.1 Inledning 
 
Enligt Dyregrov dör varje år ca 90 000 personer i Sverige1 och vi kommer därför med stor 
sannolikhet att möta barn i sorg många gånger under vår verksamma tid inom skolan. Att 
förlora en förälder eller på annat sätt anhörig lämnar en stor saknad efter sig och detta sätter sina 
spår i barnen. Ju mer man älskat den döde, ju mer beroende man varit, desto svårare blir 
förlusten och saknaden. 
 
Många gånger står vi vuxna handfallna inför barnen när svåra saker inträffar. Det känns ofta 
frustrerande då vi konfronteras med sörjande - vi vet inte hur vi ska bete oss och vill inte säga 
något som kan uppröra barnet. Frågor som: Hur gör jag? Vad säger jag? och Hur ska jag 
förklara? är vanliga. Vi undviker ofta att prata om det som skett för att skona barnen - men är 
det verkligen det vi gör? Eller gör vi det för att skona oss själva? Bent menar att ”(…) barnen 
har en medfödd förmåga att hantera det smärtsamma, men förutsättningen är att det finns vuxna 
omkring. Överger vi barnen kan de förlora den förmågan.”2 
 
När barn möter sorg och död reagerar de olika beroende på ålder, personlighet och tidigare 
erfarenheter. Då vi av egna erfarenheter, både privata och yrkesmässiga, många gånger känt att 
kunskapen och det praktiska tillvägagångssättet inte fungerat tillfredsställande vad gäller att 
möta bara som av olika anledningar drabbats av sorg, vill vi i vårt arbete inrikta oss på att se var 
resurserna och kunskaperna finns. ”Barn behöver sina invanda kontakter omkring sig. Främ-
mande människor oavsett utbildningsnivå, kan inte ersätta de människor som barnet känner och 
litar på. Människor som varit viktiga för barnet före krisen har störst förutsättningar att stödja 
dem i den svåra situationen. Den personliga relationen är viktigare än expertisnivå men de som 
finns nära barnet kan ha nytta av att ha expertisen ‘bakom ryggen’.”3 
 
Att barn och ungdomar inte alltid visar sina starka känslor medför ofta att vi uppfattar det som 
om de inte sörjer. Barns sorg tas heller inte på allvar och lämnas därför väldigt ofta ensamma 
med sina tankar och känslor. Då blir det också svårt för dem att bearbeta sin sorg. 
 
Sorgen är en för oss alla nödvändig process, en naturlig reaktion och ändå kanske det allra 
tyngsta psykiska arbete vi har. Döden är ju en del av livet. Varför har vi då så svårt att bemöta 
den? Från att förr i tiden varit en del av vår vardag, då man oftast dog i hemmet, har den i dag 
institutionaliserats. Döden har flyttat ut från våra vardagliga liv, trots att den ständigt finns mitt 
ibland oss. 
 
Vi vill med detta arbete ta reda på vilka resurser vi som lärare har att tillgå i mötet med barn i 
sorg. För att kunna hjälpa och stödja barnen i deras sorgearbete är det nödvändigt att vi vet hur 
barn ser på döden och hur deras reaktioner kan se ut. 
 
1.2 Bakgrund 
 
Vi kommer i bakgrunden att börja med att definiera sorg, sörja och sorgearbete. Därefter 
belyser vi skolans roll i barns sorg. Sedan följer en beskrivning av barns förståelse av döden 
relaterat till ålder. Slutligen följer några av barns vanligaste sorgereaktioner. 
                                                 
1 Dyregrov, 1990 
2 Bent, 1993, s. 14 
3 Andersson, 1995, s.26 
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1.2.1 Definition av sorg, sörja och sorgearbete 
 
Enligt Stening gäller följande definitioner: 
 
Vad är egentligen sorg? Sorg är en reaktion på förlust. Det är din alldeles personliga upple-
velse av den förlust du lidit. När du förlorar någon så betyder det egentligen en förlust i ditt liv. 
Man sörjer både personen och den roll den haft i ens liv. Sorg har inte med död utan med förlust 
att göra. 
 
Vad är att sörja? Om sorg är ett uttryck för förlust så är sörja den process som gör att man 
slutar förvänta sig att den döde skall komma tillbaka. 
 
Vad är sorgearbete? Kort sagt när någon dör som du haft en ”ren” och kärleksfull relation till 
så känner du sorg. Är det däremot någon du haft något otalt med, en del ouppklarade problem, 
då följer ett sorgearbete. Kanske var du arg på den som dött? Kanske var det saker du borde ha 
sagt, positiva eller negativa? Kanske känner du skuld i det som hänt? Så snart det finns något 
ouppgjort följer efter ett dödsfall inte bara sorg utan också ett sorgearbete. Det är för att 
återställa människans inre balans som sorgearbete behövs.4 
 
1.2.2 Skolans roll i barns sorg 
 
Enligt Stening kan vi inte komma ifrån det faktum att skolan är den enda institution som får 
kontakt med alla barn. Det viktigaste är att erkänna att barn drabbas av sorg, och vara medvetna 
om att detta kan hända i din skola, och beröra barnen på ett mycket starkt sätt även under 
skoltid.5 

 
Skolan eller dagis kan vara oerhört viktig för sörjande barn. Ofta är det i skolan som barnen 
genomför sitt egentliga sorgarbete. Det är här tryggheten finns när resten av livet är kaos.6 

 
Dyregrov, Raundalen säger att: 
 

Ofta känner vi vuxna ovilja att ta till oss den kunskap att barn både förstår mer och drabbas hårdare 
och mer långvarigt av krissituationer än vad vi tidigare trott. Som försvar har vi gömt oss bakom 
attityder som ”Det är bara att göra det värre att ta upp det i skolan”, ”Det kan leda till masspsykos” 
och ”barn glömmer ändå så fort”. Ofta har traumatiska upplevelser i lärarnas egna liv förstärkt 
motståndet att ta upp elevernas krisupplevelser och traumatiska minnen i skolan. Dessutom låter 
barnen ofta bli att berätta för de vuxna om sina reaktioner eftersom de vet att det kan oroa dem.7 

 
Enligt Dyregrov, Raundalen kunde många vuxna och barn berätta att relationen till skolan var 
svår eftersom de som de uttryckte det hade så kort minne exempelvis: Att skriva något roligt 
som hänt under lovet, när de kanske hade mist en förälder eller ett syskon. Skolan kan utgöra en 
naturlig utgångspunkt när det gäller gruppsamtal. Författarna säger också att lärarna med 
bistånd av skolpsykolog, skolkurator och BUP eller andra instanser är de som skall leda 
klassrumssamtalen efter en kritisk händelse.8 Stening menar att som vuxen är det viktigt att 
man vågar visa sina känslor så att barnen vet att även de får visa sina och att de verkligen förstår 
att vuxna har känslor. När barnet kommer tillbaka till skolan kan det vara svårt att veta var de är 

                                                 
4 Stening, 1999 
5 Stening, 1999 
6 Stening, 1999 s.62 
7 Dyregrov, Raundalen, 1995 s. 123. 
8 Dyregrov, Raundalen, 1995 

 6



i sin sorg och därför är det svårt att veta hur man skall bemöta barnet. Det viktigaste är att man 
är lyhörd för man kan inte förvänta sig att barnet skall berätta. Det talade språket är det 
uttrycksmedel som de vuxna känner bäst till men barn har många andra uttrycksmedel. Som 
lärare får man ibland helt enkelt hjälpa dem att komma tillbaka till verkligheten med den förlust 
de lidit. Vi kan inte ta bort barnens smärta men vi kan finnas och visa att det går att leva vidare. 
Om vi försöker förneka barnens smärta kan vi vara säkra på att vi förstärker den.9 

 
Stening skriver vidare att eftersom skolan är en trygg miljö för barnet är det inte helt ovanligt att 
det är där som de lever ut sina känslor. Föräldrarna kan tycka att det är en aning pinsamt. Men 
då måste man komma ihåg att skolan är den tryggaste miljön ofta därför att barnen ofta vill 
skydda sina föräldrar. När det gäller att skydda sina föräldrar menar Stening att om barnen visar 
sin sorg hemma så tror de att de lägger en börda på sina föräldrar. De tror att föräldrarna i sin 
sorg inte orkar med att barnen också sörjer. Därför är det viktigt att barnen har andra vuxna att 
tillgå i sin sorg. Det är därför av stor betydelse att lärare och föräldrar har en bra kontakt så att 
alla vet hur det står till. Om barnet däremot behåller sin sorg för sig själv så kan den bli kvar i 
kroppen och kan så småningom ge sig till känna som olika fysiska krämpor. Stening anser att 
det är svårt att veta om barnet håller inne med sorgen eller inte är i behov av stöd. Men om vi 
vuxna visar att vi har tid, kraft och ork att lyssna och att vi står ut med deras smärta då vet 
barnen på olika sätt hur de skall utnyttja den. Att inte avleda eller förneka eller försöka trösta 
bort gråten utan möta barnet med uppriktighet, varsamhet och vara nära visar att vi står ut med 
deras smärta. Det viktigaste är att vi är medvetna om att sorg kan se ut på många olika sätt och 
framkalla många olika reaktioner, i olika ordning, innehålla olika känslor och pågå olika länge. 
Om du känner att du t.ex. på grund av din egen sorg inte kan hantera situationen var inte rädd att 
be om hjälp av kurator, psykolog eller någon annan kollega.10 

 
Stenings uppfattning är att förr var det naturligare med döden. Den fanns på något naturligt sätt 
runt om barnen och den skulle även idag behöva bli ett naturligt inslag i våra liv. Som det är 
idag dör de flesta på sjukhus och det är lätt att döden blir sjukhusens uppgift. Vi skulle kunna ta 
in döden i undervisningen, det skulle hjälpa barnen mycket. Eftersom alla barn går i skolan 
skulle de som inte får informationen i hemmet kunna få den i skolan detta eftersom lärarna är 
experter på att förmedla kunskap till barn har skolan en viktig uppgift.11 
 
Dyregrov är av den uppfattningen att lärare i både förskola, grundskola och gymnasieskola har 
stor betydelse när det gäller att tillgodose barnens behov vid dödsfall. Författaren anser vidare 
att lärare av flera anledningar är en fantastisk resurs som gör dem till en unik tillgång när det 
gäller att tillgodose barnens behov. De har en helhetsbild av barnet, känner till klimatet i 
klassen. Dyregrov menar även att lärarna är bättre på att förmedla kunskap till barn än psyki-
atriker, psykologer och skolläkare. De känner till hur man engagerar elever och de känner även 
till vilka uttrycksformer man kan använda sig av. Rädslan att inte kunna ta sig an barnens 
problem på ett bra sätt är något som både lärare och föräldrar har gemensamt. Dyregrov skriver 
att han varit med om att lärarna vill att en psykolog skulle ta hand om samtalen med eleverna. 
Men Dyregrovs uppfattning är att det är att underskatta lärarens självklara position och leder 
ofta till att eleverna måste bygga upp tillit för en främmande person. Han menar att det är bättre 
att lärarna talar med experterna om hur man genomför en sådan uppgift, eventuellt kan de 
samarbeta med läraren med läraren i klassrummet. Dyregrovs uppfattning är att elever som 
varit med om ett dödsfall i familjen mår oftast bäst av att börja i skolan så fort som möjligt. För 
att underlätta detta så är det viktigt med en så tidig kontakt, mellan lärare barn/förälder, som 

                                                 
9 Stening, 1999 
10 Stening, 1999 
11 Stening, 1999 
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möjligt. När läraren tar initiativet så visar det att denne bryr sig och vill hjälpa till på bästa 
möjliga sätt. Detta kan också hjälpa barnet eftersom kontakten med läraren är en bra förbere-
delse till att möta klassen. Det är en fördel för klasskamraterna om de får reda på hur den 
drabbade vill att de skall bete sig. Enligt Dyregrov kan elever genom sin sorg komma efter i 
skolarbetet. Det är därför nödvändigt att lärarna kollar upp om det behövs speciellt stöd för 
eleven. De mest markanta är koncentrationssvårigheter framför allt om någon dött på ett 
traumatiskt sätt.12 
 
1.2.3 Barns förståelse av döden 
 
Huntley menar att när man möter barn i sorg har man nytta av att känna till hur mycket de 
vanligtvis förstår vad döden innebär. Barns syn på döden utvecklas gradvis i relation till ålder. 
Men även andra faktorer som till exempel psykologisk utveckling, emotionell mognad, tidigare 
erfarenheter, omgivning, kultur samt föräldrars attityder spelar in.13 Här kommer koncentra-
tionen att läggas på barnens förståelse av döden i relation till ålder. 
 
Barn fem år och under: Huntley menar att bara under tre år är starkt beroende av sina 
föräldrar, vilket gör att de rädda att skiljas särskilt från modern. För dessa små barn innebär 
döden att skiljas från någon.14 Dyregrov menar att förskolebarn ofta ser döden som något som 
inte är beständigt utan de tror ofta att den döde kan vakna till liv igen.15 Huntley anser att i den 
här åldern kan barnen tro att de är orsaken till att någon dör.16 Enligt Gyllenswärd kan de även 
känna skuld till det som hänt och de kan därför vara extra snälla för att de på så sätt tror att allt 
skall bli bra och att den döde kommer tillbaka. Den snällheten kan upplevas som bekväm för 
omgivningen och inte som ett bekymmer. De kan även reagera tvärtom, de kan bli utagerande 
för att få en tillrättavisning och därigenom sitt straff som de tycker att de förtjänar. Men de kan 
även vara bråkiga för att smärtan är för stor.17 
 
Barn mellan sex och nio år: Gyllenswärd menar att i dessa åldrar har barnen utvecklat en 
gradvis förståelse för att döden är något permanent. Ungefär vid åtta- nioårsåldern brukar alla 
barn förstå innebörden av att vara död och att detta är något som inte kan återkallas. De kommer 
så småningom att inse att döden är ofrånkomlig och att alla en gång skall dö inklusive de själva. 
Gyllenswärd anser vidare att det här är en svår ålder att möta döden i, barnet ser och förstår men 
kan inte hantera den starka upplevelsen, de har ännu inte de intellektuella redskapen. Precis 
som de små barnen orkar de bara med sin sorg under korta stunder. De kan reagera på sorgen 
med en motsatt känsla till vad de verkligen känner. De kan bli tuffa istället få att visa att de 
egentligen är rädda, de kan bli skämtsamma istället för att visa att de egentligen är rädda. De 
håller undan sorgen menar Gyllensvärd.18 Typiskt för den här åldern är att de kan se döden som 
en grym och ond person som kommer för att döda skriver Huntley.19 Gyllenswärd menar att 
barnen kan få för sig att om döden varit här en gång så kan han ju komma tillbaka för att ta 
någon annan.20 De kan även få för sig att döden är smittsam påstår Huntley.21 
 

                                                 
12 Dyregrov, 1990 
13 Huntley, 1996 
14 Huntley, 1996 
15 Dyregrov, 1990 
16 Huntley, 1996 
17 Gyllenswärd, 1997 
18 Gyllenswärd, 1997 
19 Huntley, 1996. 
20 Gyllenswärd, 1997 
21 Huntley, 1996. 
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Barn mellan tio till tolv år: Huntley anser att vanligtvis funderar inte barnen i den här åldern 
på döden som begrepp utan har mer funderingar som rör relationsfrågor som hur det skall gå för 
familjen utan pappa?22 Dyregrov, Hordvik skriver att barnen i dessa åldrar förstår bättre vad 
döden innebär på längre sikt och funderar mycket på vad som hänt efter det att man dött. De är 
också mycket upptagna av det orättvisa som hänt och meningen med det. De får ofta ett behov 
av att prata om det som hänt, även om de verkat oberörda av det som hänt under en lång tid. 
Detta skall inte ses som ett återfall utan som en mer mogen bearbetning.23 Huntley menar att 
många ser döden som ett straff för något man gjort. I den här åldern ser man inte döden som 
någon person utan snarare som ett mörker som de sammankopplar med sorgen skriver Hunt-
ley.24 
 
Tonåringar: Enligt Huntley ser och bearbetar ungdomarna döden i stort sett på ett vuxet sätt. I 
sitt sökande efter meningen med livet och självförverkligande blir de mycket upptagna av sina 
kroppar. De vill vara attraktiva, accepterade och älskade. Döden är därför väldigt hotfull för 
tonåringar då den gör slut på livet och kroppen.25 Tonåringar vill gärna skjuta ifrån sig sorgen 
och döden eller förneka den. Detta förnekande kan bli en slags trots mot döden och resultera i 
olika utmaningar av döden, exempelvis droger eller köra fort m.m. En del vill inte delta i 
begravningen på grund av sin ansträngning att undvika döden och de vill heller inte visa upp sin 
sorg offentligt skriver Gyllenswärd.26 
 
1.2.4 Olika reaktioner 
 
Barn som mist någon som står dem nära kan naturligtvis reagera på många olika sätt, en del 
reagerar direkt, andra efter en tid. Några av de vanligaste reaktionerna är de som beskrivs här: 
 
Ängslan och rädsla: Enligt Dyregrov, Hordvik väcker ett dödsfall lätt rädslor för att ännu en 
katastrof skall inträffa. Små barn markerar sin rädsla genom att ständigt vilja vara i närheten av 
föräldrarna eller den föräldern som är kvar. De vill ofta sova med öppen dörr och tänd lampa så 
att de kan se att den vuxne är kvar.27 Barn som sörjer kan även vilja ersätta den döde genom att 
söka ömhet hos någon annan. Enligt Huntley beror detta på att de vill fylla tomrummet efter den 
döde.28 Gyllenswärd menar att rädslan för att andra anhöriga skall dö nästan alltid kommer. För 
har det hänt en gång kan det faktiskt hända igen. Detta är ofta en väldigt stark rädsla, och barnet 
blir lätt ängsligt om någon är försenad och få för sig att det inträffat en olycka. Rädslan för 
mörker är en väldigt vanlig krisreaktion hos små barn eftersom i mörkret kan allt farligt finnas. 
Barnen kan även börja fundera på om de själva skall dö i förtid eftersom de kan drabbas av 
samma öde som den avlidne.29 
 
Förnekelse: Huntley skriver att förnekelse inte är något ovanligt eftersom det är svårt att 
acceptera döden så skjuter man undan den. Barn leker ofta direkt efter ett dödsbesked vilket är 
ett sätt att bearbeta och handskas med förlusten. Det är som att barnet tar ledigt från svårighe-
terna.30 Stening anser att de behöver lite tid på sig att ta in det fasansfulla som hänt. De tar in det 
som hänt pö om pö och däremellan ägnar de sig åt sina dagliga aktiviteter. Detta gör att vi 

                                                 
22 Huntley, 1996. 
23 Dyregrov, Hordvik, 1997 
24 Huntley, 1996. 
25 Huntley, 1996 
26 Gyllenswärd, 1997 
27 Dyregrov, Hordvik, 1995 
28 Huntley, 1999 
29 Gyllenswärd, 1997 
30 Huntley, 1996 
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vuxna kan tro att de inte bryr sig men inget kan vara mer fel.31 Enligt Gyllenswärd är förne-
kandet är ett effektivt försvar mot smärtsamma, obehagliga sorgkänslor.32 
 
Skuldkänslor: Gyllenswärd anser att skuldkänslor efter dödsfallet är vanliga även hos yngre 
barn. Det gäller många gånger saker som de gjort eller inte gjort före dödsfallet. Att de inte varit 
tillräckligt snälla eller att de är arga på den som dött. De kan även känna skuld för att de inte 
sörjer tillräckligt.33 Dyregrov menar att barnen även kan tro att det är deras önskningar eller 
handlingar som orsakat det inträffade.34 Stening skriver att barn kan få skuldkänslor för något 
de tänkt. Med det menar Stening att de kanske i samband med ett gräl med föräldrar, syskon 
eller kompisar önskat livet ur dem.35 
 
Ilska: Ilska är den reaktion som syns mest och den kan riktas mot anhöriga eller lärare som inte 
är tillräckligt förstående eller i barnets mening inte gjort sitt bästa enligt Gyllenswärd.36 Stening 
anser att vreden utgör ofta ett försvar mot smärtan för att vara arg gör mindre ont än att vara 
ledsen. Det är betydelsefullt att tala om för barnet att det inte är fult att vara arg på någon som 
dött. Tvärtom så bevisar det att den döde betytt något alldeles extra.37 
 
Längtan och saknad: Enligt Dyregrov uttrycker sig detta på olika sätt en del blir otröstliga 
medan andra drar sig tillbaka och blir mer slutna. De kan försöka att låta bli att visa sin egen 
sorg för att inte göra föräldrarna ledsna och i situationer när de blir ledsna hittar de på andra 
orsaker.38 Dyregrov skriver att barn sällan är ledsna under längre perioder, de har inte samma 
förmåga att hantera starka känslor som vuxna och de har kortare sorgeperioder än vuxna. Det 
betyder däremot inte att de slutar tänka på den de förlorat eller att de inte saknar och längtar 
längre. Men dessa korta sorgeperioder kan felaktigt tolkas av vuxna som att barnen inte sörjer 
mycket eller djupt. Att dra sig undan andra barn i skolan eller förskolan kan vara en reaktion på 
föräldrarnas sinnestillstånd och att deras uppmärksamhet har förändrats. Om de isolerat sig kan 
det bero på att de behöver hjälp att uttrycka känslor och tankar.39 Enligt Huntley kan sörjande 
bara ta avstånd från sådana de älskar i rädsla att dessa skall dö, de fasar för att bli sårade en gång 
till.40 
 
Skolsvårigheter: ”– Jag kan liksom inte koncentrera mig på skolan längre, säger Sara. – Det 
verkar som om Paul försvinner in i sin egen lilla värld nuförtiden. Barn som sörjer kan, precis 
som vuxna, ha svårt att lyssna eller koncentrera sig någon längre stund (…)”41 Dyregrov 
skriver att Clayton och Eerdewehg menar att det framförallt är vid föräldrars död som pro-
blemen med skolarbetet uppkommer, vilket man pedagogiskt sett inte uppmärksammat i 
tillräckligt stor utsträckning.42 Gyllenswärd anser att eftersom barnen har så mycket annat att 
tänka på så finns inte plats för läxor och skolarbete och de är ofta sårbara för omgivningens 
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31 Stening, 1999 
32 Gyllenswärd, 1997 
33 Gyllenswärd, 199
34 Dyregrov, 1999
35 Stening, 1999 
36 Gyllenswärd, 19
37 Stening, 1999. 
38 Dyregrov, 1990 
39 Dyregrov, 1999
40 Huntley, 1996 
41 Huntley, 1996 s. 
42 Dyregrov, 1990 
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kommentar
43

er. Dessa skolsvårigheter ligger ofta kvar längre än omgivningen kan tro, ibland 
era år.  

ramtida roll som lärare kommer vi med största sannolikhet att möta barn i sorg. Situa-
onen kan vara svår att hantera och vi kan då behöva vägledning för att känna trygghet i detta 

Vårt syfte med arbetet är därför att belysa var vi kan hitta denna vägledning. 
 

                                                

fl
1.3 Syfte 
 
I vår f
ti
läge. 
 

 
43 Gyllenswärd, 1997 
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2. Metod 
 
Magne Raundalen har, i förordet i Dyregrovs bok Barn i sorg, skrivit att en viktig förutsättning 
för att möta barn i sorg är att vi har kunskap om barn i olika åldrar, sorgemönster och symtom, 
deras begrepp.44 Vi har valt att inrikta oss på att, genom litteraturen, skaffa oss kunskap om 
barns förståelse om döden i relation till ålder och några av de vanligaste reaktionerna vid sorg. 
 
För att uppfylla vårt syfte har vi valt att göra intervjuer. Anledningen till vårt val är att vi kan 
komma med följdfrågor och vidareutveckla svaren. Det är även en fördel att kunna avläsa 
tonfall och kroppsspråk vilket kan ge information som ett skriftligt svar inte avslöjar, detta 
enligt Bell.45 
 
2.1 Urval 
 
Vi har i första hand tänk på vilka instanser som skulle kunna ha kunskap för att vägleda lärare 
som möter barn i sorg. Utifrån det valde vi Kyrkan, elevvårdsenheten, chef inom skolan och 
Bollnäs kommuns lokala krisgrupp. De personer vi intervjuade inom dessa instanser är två 
kvinnor och två män. De fyra har varierade erfarenheter av att arbeta med barn och att möta 
dessa i sorg. Från Svenska kyrkan valde vi en man som arbetar som diakon och som han själv 
beskriver det så är en diakon en ”kyrkans medmänniska”. Vi valde honom främst därför att han 
är ett känt ansikte inom kyrkan på orten. Inom elevvårdsenheten valde vi en kvinna som arbetar 
som specialpedagog och innan dess arbetat som lärare i många år och har därför stor erfarenhet 
av att möta barn. Den skolchef vi valde har innan sin tid som chef arbetat som förskollärare och 
har därför erfarenhet av att möta även yngre barn. Från ortens lokala krisgrupp valde vi en man 
som är väldigt aktiv inom gruppen och därför stor erfarenhet av att möta människor i kris och 
däribland då även barn. 
 
2.2 Genomförande 
 
Vi tog i god tid personlig kontakt med intervjupersonerna för att få veta om de var villiga att 
ställa upp. Detta gjordes via telefon till representanterna inom kyrkan och ortens lokala 
krisgrupp och när det gällde representanterna från elevvårdsenheten och chef inom skolan så 
träffade vi dem personligen under vår slutpraktik. Efter att ha fått klartecken så fick intervju-
personerna bestämma tid och plats. Därefter skrev vi ned intervjufrågorna och vi skrev även ett 
följebrev som skickades före intervjun till intervjupersonerna. I följebrevet förklarade vi att 
intervjusvaren skall ingå i vårt examensarbete och att vi av egna erfarenheter känt att kunska-
pen att möta barn i sorg inte räckt till. V i förklarade också att intervjun skulle spelas in på band. 
Vi uttryckte även att i litteraturen framkommer att barn i sorg behöver sina invanda kontakter 
omkring sig och att det är de som har störst förutsättningar att stödja och hjälpa dem. Och att 
många lärare därför behöver vägledning i denna svåra situation. Vi skickade detta för att 
intervjupersonerna skulle kunna förbereda sig på bästa sätt. 
 
2.3 Bearbetning av svar 
 
Vi valde att spela in intervjuerna på band. Detta för att underlätta att komma ihåg svaren och 
bättre kunna analysera dem. Efter att ha lyssnat igenom banden med intervjuerna så skrev ned 
en sammanfattning av intervjusvaren. Denna sammanfattning lämnades till intervjupersonen 

                                                 
44 Dyregrov, 1990 
45 Bell, 2000 

 12



för att denne ska se att våra tolkningar är riktiga och sedan godkänna dem, detta är något som 
även Bell46 anser vara viktigt. När vi fått deras synpunkter och sedan godkännande så använde 
vi denna sammanfattning i vårt arbete. 
 
2.4 Etiska frågor 
 
Det är av stor vikt att vi behandlar de personer vi skall intervjua med respekt och att vi 
informerar dem under vilka förutsättningar de deltar. Att deltagandet är frivilligt och att de när 
som helst kan avbryta intervjun. Att de får ta del av vårt bearbetade material för att se och 
godkänna våra tolkningar. Att de får veta att deras uppgifter avidentifieras så att inga paralleller 
kan dras till dem. Detta har vi upplyst våra intervjupersoner i vårt följebrev som de fick 
tillsammans med intervjufrågorna. Vi kommer också att förstöra banden efter avslutat arbete. 
För att avidentifiera personerna har vi givit dem fingerade namn. Vi har valt att ge dem namn då 
vi vill återge intervjusvaren i berättande form eftersom vi anser att det är mer lättläst så. 
 
Magne Raundalen har, i förordet i Dyregrovs bok Barn i sorg, skrivit att viktig förutsättning för 
att möta barn i sorg är att vi har kunskap om barn i olika åldrar, sorgemönster och symtom, 
deras begrepp.47 Vi har valt att inrikta oss på att, genom litteraturen, skaffa oss kunskap om 
barns förståelse om döden i relation till ålder och några av de vanligaste reaktionerna vid sorg. 
 
För att uppfylla vårt syfte har vi valt att göra intervjuer. Anledningen till vårt val är att vi kan 
komma med följdfrågor och vidareutveckla svaren. Det är även en fördel att kunna avläsa 
tonfall och kroppsspråk vilket kan ge information som ett skriftligt svar inte avslöjar, detta 
enligt Bell.48 
 

                                                 
46 Bell, 2000 
47 Dyregrov, 1990 
48 Bell, 2000 
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3. Resultat 
 
Här presenteras en sammanfattning av intervjuer gjorda med representanter från instanser i en 
liten kommun, som har insikt i barns sorg och hur de kan vägleda lärare som möter barn i sorg. 
Dessa sammanfattningar läggs fram i berättande form och presenteras var och en för sig. 
 
3.1 Intervjusammanfattning med specialpedagog inom elevvårdsenheten 
 
Specialpedagogen som vi intervjuat är en kvinna som innan hon utbildade sig till specialpe-
dagog länge arbetat inom läraryrket. Vi kommer här att kalla kvinnan för Karin. 
 
Under sin trettioåriga tid som verksam klasslärare kan Karin inte påminna sig om att något barn 
mist ett syskon eller en förälder. Däremot har något barn förlorat en mor- eller farförälder. Det 
kunde hända att barn kom till skolan och var ledsna och då var det hon som klasslärare som fick 
ta hand om det, lyssna trösta och prata med de andra barnen. Någon annan fanns inte att tillgå, 
eftersom det inte var samma utbyggnad av elevvård som det är nu. 
 
Det var sedan, i egenskap av specialpedagog, hon mötte barn i sorg. Hon kommer ihåg ett 
speciellt fall när en flicka som under sommaren omkom under tragiska omständigheter. Skolans 
krisgrupp samlades och ortens lokala krisgrupp trädde in som stöd och hjälp till krisgruppen. 
Man öppnade skolan som ett kriscenter för sörjande kamrater och föräldrar. Det var en jobbig 
tid. När hösten kom och skolan startade pratade hon mycket med den döda flickans syster. Hon 
hade en tjej grupp i flickans klass där de i vanliga fall tog upp allt möjligt, men nu pratade de 
mycket om det som inträffat och många känslor kom upp. Sorgen kom fram i den här gruppen. 
Hon pratade mycket med flickan, som också fått professionell hjälp genom ortens lokala 
krisgrupp. Det hade bildats ett slags nätverk kring familjen. Flickan och hela familjen fick hjälp 
från människor utanför skolan. Skolan fick mer agera som en fristad, någonstans att vara under 
dagarna. Karin menar att barnen inte orkar bearbeta sin sorg hela tiden, ”ibland får man ligga 
lite lågt och låta dem komma till skolan och vara där och vara på samma villkor som de andra”. 
De vanliga rutiner som finns i skolan kan vara viktiga i en sådan här situation, när man vet att 
barnet får hjälp från annat håll. 
 
I sin roll som specialpedagog sitter Karin med i krisgrupperna på skolorna inom området hon 
tjänstgör i. När det händer något så kallas gruppen samman och de diskuterar hur de skall gå till 
väga. De har en handlingsplan till sin hjälp där det finns råd om hur man kan gå tillväga i olika 
situationer, exempelvis vid syskon eller förälders död. 
 
Det kan hända att barnet efter sorgen reagerar på ett speciellt sätt. Då är det viktigt att den 
personal som träffar eleven pratar ihop sig tillsammans med specialpedagogen om hur de nu 
kan hjälpa till. Karin kan också hjälpa till att ta fram material om barns sorg, hur krisfaserna ser 
ut. Hon kan hjälpa läraren med handledning. Hon kan även bjuda in skolpsykologen att, 
tillsammans med henne, diskutera med arbetslaget. Karin, som specialpedagog, fungerar som 
”spindeln i nätet” när det gäller kontakter och samordning av resurser. Om det sedan gäller att 
remittera till Barn- och ungdomspsyk. (BUP) är detta skolpsykologens uppgift. Uppföljning när 
något har hänt sker naturligt av specialpedagogen genom att denne finns på skolan och träffar 
personalen kontinuerligt. 
 
Någon samordning av stödresurser finns inte när det gäller mindre händelser som drabbar den 
enskilda eleven, till exempel om en förälder dör. Då är det skolan som själva får ta hand om det. 
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Vid större händelser, där flera är drabbade, kallas annan hjälp in, till exempel den lokala 
krisgruppen. 
 
3.2 Intervjusammanfattning med diakon från Svenska Kyrkan 
 
Diakonen vi intervjuat är en man som vi valt att kalla Sven. En diakon är, till skillnad från en 
präst, inte bunden till några fasta ceremonier. En diakon fungerar som en ”kyrkans medmän-
niska”. 
 
Sven har mest erfarenheter av ungdomar i sorg och sitter med i Gymnasieskolans krisgrupp. 
Han menar att ungdomarna är mer utåtagerande än mindre barn och visar därmed tydligare att 
de sörjer och är i behov av stöd. Kyrkan försökte vid ett tillfälle att starta upp en sorggrupp för 
barn. Men det visade sig vara svårt att bilda en grupp eftersom inte alla dödsfall inträffar 
samtidigt. Det visade sig även vara svårarbeta eftersom åldrarna varierade kraftig. Sven 
upplevde att ungdomarna hade svårare att ta emot hjälpen än de yngre barnen. Därför har 
kyrkan haft enskilda samtal framför allt med ungdomar. 
 
Den erfarenhet han har är att kroppskontakt är viktigare än ord att ge en kram är viktigare än att 
säga något. Orden känns inte så viktiga eftersom vad man än säger så vet man att det inte 
hjälper ”de faller så platt”. Man vet i regel inte heller vad man ska säga och kan oroa sig inför 
mötet med den sörjande. Men Sven anser det viktigt att ta kontakt med den sörjande så fort som 
möjligt annars kanske det inte blir av. Många skickar blommor och Sven säger ”blommor i all 
ära men den personliga kontakten är den som betyder mest”. 
 
Sven anser att de människor som känner barnet och som barnet känner sig trygga med är viktiga 
om något tragiskt händer. Han menar därför att det är bättre om dessa stödjer barnen i deras sorg 
men att kyrkan kan bistå med stöd åt personalen och stärka dem i deras roll när det gäller att 
stödja barnen. Om barnet är trygg i sitt nära nätverk behövs sällan ”proffs”. För det är det ”nära 
nätverket” som är det viktiga i barnens omgivning. Kompisarna kan det vara svårt att prata med 
för de vet inte heller vad de skall säga eller hur de skall bete sig. När kyrkan blir inblandad är de 
ofta som stöd till de vuxna. Ibland har det lett fram till att barnen fått mer professionell hjälp 
exempelvis genom BUP. Krisgruppen på skolan är en viktig del i sammanhanget och han anser 
att det är viktigt att de känner sig trygga med varandra. 
 
Kyrkan försöker signalera att de gärna är med vid sorgearbetet och till 98 % blir kyrkans 
medarbetare inblandade på något sätt, kanske får de gå till familjen tillsammans med polisen 
och lämna dödsbud och när polisen utfört sitt uppdrag så blir de ofta kvar med familjen. 
Familjen kan behöva hjälp i inledningsskedet med olika saker och de är då oerhört tacksamma 
för hjälpen. 
 
Kyrkan finns alltid att tillgå som stöd med cirka åtta till tio personer. Lista med dessa kon-
taktpersoner finns på akutmottagningen men Sven anser att den bör finnas även på skolorna. 
Han menar att det är viktigt att som kyrkans representant finnas med på skolorna, vilket han gör 
på gymnasieskolan. Han efterlyser att få vara med mer regelbundet i skolarbete för att bli 
”känd” bland barn och ungdomar. Han vill inte bli sedd som en ”dödsängel” så att bar-
nen/ungdomarna frågar vem som dött så fort de ser honom på skolan. 
 
Sven menar att det skulle vara nödvändigt att lägga upp en utbildningsserie för krisgrupperna 
på skolorna och kanske till och med för alla lärare, inte bara när det gäller katastrofer utan 
krissituationer över huvudtaget som dödsfall, skilsmässor osv. Att man får vägledning i hur 
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man hanterar detta. Vad han vet så har de som är med i skolornas krisgrupper ingen utbildning. 
Detta kanske man kunde man arbeta fram tillsammans med elevvårdsenheten. För har man 
krisgrupper på skolorna måste man ta hand om dem och inte bara ta för givet att de fungerar när 
det händer något. Det är viktigt att krisgruppsmedlemmarna är trygga med varandra. 
 
Sven menar att det på något sätt är mer givet att man agerar när det gäller större katastrofer. Det 
är inte lika givet att man agera i enskilda händelser men han tycker att det är viktigt att skolans 
krisgrupp hanterar dessa händelser på samma sätt. Men det viktigaste är nog uppföljningen. 
 
Som det ser ut idag med samordningen är det räddningschefen som sammankallar den lokala 
krisgruppen vid större olyckor. Om en enskild familj drabbas av ett dödsfall och vill ha stöd så 
får familjen själv ta kontakt med till exempel kyrkan, vilket många gör eftersom det sociala 
nätverket blir ”håligare och håligare” och det är svårt att hitta rätt i djungeln bland alla in-
stanser. Många ringer även till räddningschefen, som är sammankallande inom POSOM 
gruppen, och han lotsar vidare till bland annat kyrkan. Ett infocenter är på gång att startas inom 
kommunen och meningen är att man då bara ska behöva ringa ett enda samtal och därifrån 
lotsas vidare. Detta tycker Sven är en mycket bra lösning. 
 
3.3 Intervjusammanfattning med representant ur ortens lokala krisgrupp (PO-
SOM) 
 
Vi har gjort en intervju med en man ur den lokala krisgruppen, vi kommer att kalla honom 
Bertil. 
 
Krisgruppen bildades 1992. I gruppen finns representanter från Svenska kyrkan, socialför-
valtningen, räddningstjänsten, Barn- och ungdomspsyk., sjukhus, barn- och utbildningsför-
valtningen, arbetsmiljöutvecklingen, öppenvårdsmottagning inom psykiatrin och polismyn-
digheten. 
 
Gruppen är inte tänkt att fungera vid personliga kriser, utan inriktningen ska vara arbete i 
samband med större olyckor/nödlägen. Insatsernas längd avgörs från fall till fall. Gruppens 
målsättning: 
 

 att vara stöd och hjälp till drabbade, anhöriga samt andra inblandade i den akuta situa-
tionen. Uppföljning och hjälpinsatser efteråt. 

 att vara en resurs för räddningsledningen och kommunal ledningsgrupp vid större nöd-
lägen. 

 att hålla kontakt med sjukvården och den interna katastrofgrupp som finns på sjukhuset. 
 att verka för utbildning, fortbildning och information. 
 att verka för att varje förvaltning avsätter pengar för gruppens fortsatta arbete. 

 
Om en olycka händer så kallas gruppen samman av jourhavande räddningschef eller den 
kommunala ledningen. Larmning sker via telefon. Det finns ingen jour och det kan därför inte 
sättas någon inställelsetid, alla är med på frivillig basis. 
 
Den erfarenhet Bertil har är att han blivit inkallad till skolor när det hänt någon stor katastrof 
där många varit inblandade och att krisgruppen blivit inkallade till skolan där lärarna haft ”noll 
koll” på vad de skall göra. Då har gruppen fått ta hand om klassen men det har under senare tid 
förändrats eftersom krisgrupper etablerats på varje skola. 
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Det stöd den lokala krisgruppen kan ge är bland annat att komma och berätta hur en olycka gått 
till. När det gäller skolorna arbetar de mest mot krisgrupperna. De inbjuder till föreläsningar för 
krisgrupper en gång om året exempelvis: ”Krisen klarades gemensamt.” Där Hans-Olof 
Sundström, biträdande skoldistrikschef samt samordnare för Selångers Kristeam, delger sina 
erfarenheter från den tragiska bussolyckan i Indal utanför Sundsvall. Han berättar om olyckan, 
det akuta krisarbetet samt erfarenheterna med det långa och mödosamma efterarbetet. 
 
De kan även komma ut på skolorna och iscensätta ett verkligt läge som personalen får handskas 
med, allt ifrån att ta hand om olyckstillfället på bästa sätt till efterarbetet. Gymnasieskolan på 
orten är ett exempel på en skola som använts sig av detta och eftersom de varit hårt drabbade av 
olika situationer har de vid åtminstone två av dessa bokade tillfällen blivit tvungna att reda ut 
realistiska händelser. 
 
Om man på en skola känner att man inte klarar av situationen så kan man ringa räddnings-
tjänsten, som är den sammankallande länken, och de kan se till att man får kontakt med den i 
gruppen som är lämplig i frågan. 
 
För närvarande är det räddningstjänsten som är den samordnande länken och på olycksplatsen 
är det jourhavande räddningschef som sammankallar gruppen. Man kan säga att gruppen är 
räddningsledarens och kommunens förlängda arm. De som utnyttjat gruppen mest är perso-
nalen på akutmottagningen. Det är egentligen inte meningen eftersom de har en egen krisgrupp, 
men den fungerar inte så bra. Den naturliga samlingsplatsen för de inblandade är akutmottag-
ningen men ibland så blir det för trångt där och då använder man församlingshemmet som 
samlingsplats. 
 
3.4 Intervjusammanfattning med områdeschef 
 
Kvinnan vi intervjuat har innan hon blev områdeschef lång erfarenhet inom barnomsorgen. Vi 
kommer här att kalla henne Ingrid. 
 
Ingrid säger att den enda erfarenhet hon han påminna sig om, ifråga om barn i sorg, är att en av 
flickorna på skolan miste sin syster och att det var under ett sommarlov. Hon var då hem till 
familjen med blommor. Hon sammankallade även krisgruppen på skolan, men det var en svår 
uppgift eftersom de flesta hade semester och var bortresta. Hon säger att hon då upptäckte vad 
bräcklig en krisgrupp egentligen är. Hon fick bara ihop två eller tre personer ur gruppen. Men 
eftersom det varit en traumatisk olycka så kom den lokala krisgruppen dit och berättade exakt 
vad som hänt. De berättade på ett rakt och naturligt sätt. Hon är av den uppfattningen att de är 
tränade och har rutin på att hantera människor i kris. Senare hörde de av sig för att kolla om 
skolan behövde någon uppföljning, vilket de då ansåg att de inte behövde. 
 
Hon berättar vidare att den utbildning som krisgruppens medlemmar har är att de en gång per år 
blir inbjuda till en föreläsning som den lokala krisgruppen inbjuder till, någon annan utbildning 
har de inte. Och att de har avstämning en gång per termin då de bland annat reviderar kris-
planen. 
 
Ingrid menar att hon som chef är länk mellan den drabbade familjen och personalen på skolan. 
Hon menar att hennes uppgift är ”att finnas till”. Hon kan stötta och om något barn eller 
personal behöver extra stöd kan hon lotsa dem till rätt instans. Det är viktigt att vara med-
mänsklig och prata mycket om det som hänt och inte lägga locket på. Hon har en uppfattning 
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om att männen är sämre på att prata om känsliga saker. Det är viktigt att all personal på skolan 
vet vad som hänt och hur barnen har det. 
 
Om det händer något som de på skolan inte känner att de klara vänder hon sig i första hand till 
specialpedagogen, som också är med i deras krisgrupp. Hon anser också att skolpsykologen är 
ett alternativ och inte minst den lokala krisgruppen. Karin berättar att för närvarande finns 
ingen psykolog inom hennes område och att det är ont om skolpsykologer inom Bollnäs 
Kommun. 
 
Vad det gäller beredskapen när det gäller enskild eller många som drabbas så menar Ingrid att 
ju större olyckan är ju större är offentligheten och om flera är drabbade behövs en större 
samordning. Om det drabbar en enskild så känns det som det blir en mer sluten åtgärd på 
skolan. Och en av skillnaderna tycker Ingrid är att man på något sätt då vid en sluten åtgärd kan 
visa mer att man är sårbar och kan visa känslorna mer öppet. Men hon måste ändå vara den som 
står för stabiliteten på skolan för hon ser sig själv som den som har det yttersta ansvaret för att 
situationen hanteras på ett tillfredsställande sätt. Det som kan vara svårt tycker hon är att hon 
har en relation till den som drabbas därför veta hur man själv reagerar i situationen. 
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4. Diskussion 
 
4.1 Metoddiskussion 
 
Att göra intervjuer visade sig inte vara så lätt som vi från början trodde. Att på bandet hitta 
svaren på våra frågor var ibland svårt eftersom de intervjuade ville berätta om olika händelser 
de varit med om. I en av intervjuerna blev det väldigt dålig ljudkvalitet och var därför svår-
lyssnat. 
 
Vi hade även tänkt intervjua någon från BUP eftersom vi trodde att de skulle ha mycket att ge 
när det gäller att stödja barn i sorg. Men vid samtal med en anställd där så tyckte han att det var 
mer eller mindre slöseri med tiden att göra en intervju med dem. Detta motiverade han med att 
de hade så mycket att göra och hade fått så stränga order på vad de fick göra och inte fick göra. 
De skulle bara ta hand om de som hade psykiska sjukdomar, och sorg var definitivt inte en 
sådan. För sorg, menade han, gick över och gjorde den inte det då kunde barnet få komma dit. 
Det var sällan de arbetade med hela familjer utan oftast enskilda barn och ungdomar. 
 
En av våra starkaste erfarenheter är att vi stirrat oss så blinda på att det skall bli rätt formalia på 
arbetet att innehållet kommit på sidan om. 
 
4.2 Resultatdiskussion 
 
Något som vi tyckte var intressant var svaren i intervjuerna som tog upp skolans roll för barn 
som sörjer. Karin tillexempel menar att barnen inte orkar bearbeta sin sorg hela tiden och att 
ibland kan skolan få vara en fristad för barnen, speciellt om man vet att barnen får hjälp på 
annat håll. Gyllenswärds åsikt är också att barnen bara orkar med sorgen under korta stunder.49 
Huntley anser att barnen skjuter undan och förnekar döden, detta för att kunna handskas med 
förlusten. De tar ledigt från svårigheterna.50 Karin har även varit med om att skolan används 
som kriscenter för sörjande kamrater och föräldrar. 
 
I gruppsamtal, i form av tjejgrupp, pratade de mycket om att en av flickorna mist sin syster. Att 
känslorna och sorgen kom fram i den här gruppen är en av Karins erfarenheter. Även Dyregrov, 
Raundalen är av den åsikten att skolan kan utgöra en naturlig utgångspunkt när det gäller 
gruppsamtal. De menar att lärarna med bistånd av skolkurator, skolpsykolog, BUP eller andra 
instanser är de som skall vara de som skall leda klassrumssamtalen efter en kritisk händelse.51 
Sven bekräftar att när kyrkan blir inkopplade blir det ofta som stöd åt de vuxna. Han betonar 
också vikten av att de människor som barnen känner sig trygga med är de som kan stödja 
barnen bäst i deras sorg. För om barnet är trygga i sitt nära nätverk behövs sällan ”proffs”. 
Bertil berättar däremot att han varit med om att de som lokal krisgrupp blivit inkallade till en 
skola när lärarna känt sig maktlösa och att de varit de som tog hand om klassen. Enligt 
Dyregrovs mening är det att underskatta lärarens självklara position och det leder också till att 
barnen måste bygga upp tillit för en främmande person.52 Men Bertil anser att sådana situa-
tioner inte behöver uppstå nu när de flesta skolor själva etablerat krisgrupper. 
 
Enligt Stening är det inte ovanligt att barnen lever ut sina känslor i skolan eftersom de känner 
sig trygga i den miljön. Karin säger också att barnen kan reagera på ett speciellt sätt och att det 
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då är viktigt att den personal som träffar eleven pratar om hur de kan hjälpa barnen. Det är 
enligt Stening i skolan som barnen genomför sitt egentliga sorgearbete. Det är här tryggheten 
finns när resten av livet är kaos.53 
 
Utifrån våra intervjuer har framkommit på vilket sätt de olika instanserna kan vara ett stöd för 
lärare. 
 
Specialpedagogen kan hjälpa till med att skaffa fram material angående exempelvis barns sorg 
och krisfaser. Hon kan handleda och stödja all personal som träffar barnet. Eftersom special-
pedagogen finns på skolan och träffar arbetslaget kontinuerligt så blir uppföljningen en naturlig 
del i hennes arbetsuppgifter. Områdeschefen anser att hennes uppgift är att finnas till och se till 
att man pratar om det som känns tungt och jobbigt så att man inte lägger locket på. Om någon 
behöver extra stöd så kan hon vägleda dem till rätt instans. Kyrkan finns alltid tillgänglig men 
Sven efterlyser ett mer naturligt samarbete. Men han säger att dit kan man alltid vända sig för 
att får stöd och råd. Han menar att det är naturligt att de är med vid ett sorgearbete eftersom de 
är inblandade på det ena eller det andra sättet i ett dödsfall. Den lokala krisgruppen är de man 
kan vända sig framför allt om det hänt en större olycka där flera har varit inblandade. 
 
När det gäller krisgrupperna på skolorna har alla de intervjuade menat att de har en betydande 
roll för både elever och lärare på skolorna. Det är till krisgruppen man först vänder sig när något 
har hänt och de i sin tur får ta ställning till om de kan hantera situationen eller om andra 
instanser behöver kopplas in. Både Sven och Karin sitter med i krisgrupper på skolor och kan 
därför ge ett direkt stöd när något hänt. Enligt Sven och Ingrid har de som är med i skolorna 
krisgrupper ingen utbildning. Sven anser att utbildning är en nödvändighet och vill verka för att 
detta skall komma igång. De som konkret tagit tag i detta är den lokala krisgruppen som en 
gång om år inbjuder bland annat krisgrupperna till föreläsning. De kan även iscensätta en 
olycka så att personalen får känna på hur det skulle kunna fungera. Gruppen har som mål att 
verka för utbildning, fortbildning. 
 
Karin i sin roll av special pedagog är den som inom skolan fungera som spindeln i nätet när det 
gäller kontakter och samordning med andra instanser. Ingrid anser att hon kan vara en länk 
mellan den sörjande familjen och personalen, medan Karin i sin tur säger att det oftast är 
klassläraren som är den som får ta kontakt med den drabbade familjen. Sven säger att kyrkan 
alltid finns att tillgå och att de har en lista med kontaktpersoner som finns på akutmottagningen. 
Men på skolorna finns ingen vilket han anser att det borde göra. Han säger också att det inte 
finns någon samordning eller någon som tar kontakt när exempelvis en enskild familj drabbas. 
Behöver de hjälp så får de själva ta kontakt. När det gäller den lokala krisgruppen är det 
räddningstjänsten som är den sammankallande länken. Det är dit man kan vända sig om man på 
skolan känner att man själv inte hanterar situationen och det gäller endast vid större katastrofer. 
Ett informationscentrum är på gång att startas upp i kommunen för en bättre samordning 
 
Alla våra intervjupersoner är överens om att den enskilde eleven, som till exempel förlorat en 
familjemedlem, inte får samma stöd som när det har hänt en stor olycka med många berörda. I 
en situation med många inblandade kommer den lokala krisgruppen in på ett naturligt sätt. 
 
Något som var lite förvånande var att både specialpedagogen och områdeschefen under sin 
långa tid som lärare och förskollärare inte mött något barn som mist syskon eller förälder. De 
säger att de inte kan påminna sig om detta - kan det vara så att man tidigare inte uppmärk-
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sammade barns sorg på samma sätt och att hon därför inte lagt det på minnet. Magne Raundalen 
skriver nämligen i förordet i Dyregrovs54 bok att våra kunskaper om barns reaktioner på kriser 
och katastrofer är av sent datum. 
 
Något som är positivt med specialpedagogen är att hon finns på plats och kan därför ha en 
naturlig uppföljning. Vi anser att det är viktigt med en uppföljning, då vi av egna erfarenheter 
vet att det tar lång tid att bearbeta sorg. 
 
Något som vi reagerat över är att krisgruppens medlemmar inte har fått någon utbildning. Vi 
tycker detta är väldigt synd då vi skulle vilja ge sorg och krishantering högre prioritet. En vettig 
tanke däremot är att kyrkans medarbetare ska vara med mer naturligt i skolan för att de skall 
vara kända med skolans elever och personal om något händer. Det som sägs om att kropps-
kontakt är viktigare än ord instämmer vi helt med. 
 
Vi tycker att det är viktigt att den lokala krisgruppen kommer till skolan, speciellt till de äldre 
barnen, och berättar om hur en olycka gått till för på så sätt slippa rykten och spekulationer. De 
som kommer är ju de som varit på olycksplatsen och har fakta att komma med. 
 
Något vi anser vara en bra lösning är det nya infocentrat som är på gång i kommunen så att 
människor vet var man skall ringa och det finns personal som vet vem jag skall prata med för att 
få hjälp och kan koppla mig dit. 
 
4.3 Avslutande diskussion 
 
Sjukdom, död och tragiska händelser kommer alltid att finnas och finns i varje människas 
närhet. Därför är det bra om skolans personal kan få vägledning och råd när de skall möta elever 
som drabbats av något av detta. Resultatet blev ungefär som vi förväntat oss, att det inte finns 
någon naturlig hjälp att få vid den enskilde individens sorg. Det pratas väldigt mycket om 
katastrofer och då menas ofta större olyckor där flera varit inblandade och då kommer hjälpen 
och stödet naturligt. Men för oss är det lika stor katastrof när det är bara en familj som drabbas, 
man sörjer ju inte den avlidne mindre för att det inte är stora rubriker i tidningarna. 
 
Vid våra intervjuer upplevde vi att våra intervjupersoner tyckte att detta var viktigt och ville 
gärna berätta om vad man kunde göra. Frågan är hur det verkligen fungerar i praktiken? 
 
Från våra intervjuer känner vi att kyrkan är den instans som det är naturligast att vända sig till, 
framför allt i enskild sorg. De har en trygg och erfaren hantering av sorg. När det gäller större 
olyckor har kommunen en mycket bra fungerande krisgrupp i den lokala krisgruppen. De är 
ofta med från olycksplatsen till bearbetning och efterföljning. 
 
Handlingsplaner finns nog på de flesta skolor men dessa är ofta utformade för hur man ska gå 
tillväga direkt efter när en elev mist en förälder eller ett syskon men det vi efterlyser är hur vi 
gör med barnen i efterarbetet. Vi tycker att det är viktigt att man inte bara bearbetar det för 
stunden utan att man efter en tid gör en uppföljning. Vi har genom arbetets gång upptäckt att vi 
missat den här delen. Vi ser nu efteråt att vi skulle ha haft med en sådan fråga i vår intervju. 
 
Vi anser att det är ett måste att medlemmarna i krisgruppen får utbildning, speciellt på hur barn 
sörjer och reagerar när de mist någon de älskar. Kunskapen behövs för att på bästa sätt hjälpa 
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dem igenom detta. Det är också av stor betydelse att dessa personer känner att de verkligen vill, 
orkar och klarar av att vara med i en krisgrupp. 
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6. Bilagor 
 
6.1 Följebrev till intervju om barn i sorg 
 
Inom ramen för vårt examensarbete på Grundskollärarprogrammet 1-7 Sv/SO respektive 
Ma/NO ingår att skriva en B-uppsats omfattande 5 poäng. Vi har av egna erfarenheter, både 
privata och yrkesmässiga, många gånger känt att kunskapen att möta barn i sorg inte räckt till. I 
litteraturen framkommer att barn i sorg behöver sina invanda kontakter omkring sig och att 
människor som barnet känner och litar på har störst förutsättningar att stödja dem i den svåra 
situationen. Den personliga relationen är viktigare än expertisnivån. Många lärare önskar därför 
vägledning i hur man möter barn i denna svåra situation. 
 
Med anledning av detta vill vi gärna komma och intervju dig som sakkunnig i ämnet. Delta-
gandet är frivilligt och intervjun kan närhelst du önskar avbrytas. Intervjufrågorna skickas till 
dig innan intervjun om du vill förbereda dig för frågorna. 
 
Vi kommer att vara två stycken som intervjuar och intervjun spelas även in på bandspelare. 
Detta material kommer sedan att bearbetas och skrivas ned. Naturligtvis får du läsa det färdiga 
intervjumaterialet för att försäkra dig om att våra tolkningar av dina svar ger dig rättvisa. 
 
Svaren kommer sedan att ligga till grund för det material som vi i vårt examensarbete analy-
serar och utifrån det får fram en resultatdel. De uppgifter vi får från dig kommer att avidenti-
fieras så att inga paralleller kan dras till dig. 
 
Intervjufrågor 
 

1. Vad har du för erfarenhet av att hjälpa barn i skolåldern som drabbats av sorg? 
 

2. Vad har du för möjligheter att hjälpa lärare att stödja barnen i deras sorg? 
 

3. Hur skulle i så fall det praktiska tillvägagångssättet kunna se ut? 
 

4. Hur ser samordningen ut av stödresurserna i kommunen? 
 

5. Vad är skillnaden i beredskapen när det gäller enskild elev eller många elever som är 
berörda? 
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Sammanfattning


Att under sin uppväxt förlora en nära anhörig är en svår upplevelse. De barn som drabbas behöver ofta mycket stöd och hjälp ifrån vuxna i sin närhet för att klara av sorgen.


Det här arbetet handlar om var vi som lärare kan få stöd i hur vi kan hjälpa dessa barn. Vi tror att många vuxna kan känna sig otrygga i en sådan här situation och kan behöva hjälp och stöd från någon med mer erfarenhet och kunskap i ämnet. Syftet med arbetet var att genom intervjuer med representanter från olika instanser ta reda på var vi kan hitta denna vägledning och hur den i praktiken kan gå till.


I litteraturgenomgången tas skolans roll i barns sorg, barns förståelse av döden i olika åldrar och några av de vanligaste reaktionerna upp. Detta för att ha möjlighet att möta dem på så rätt sätt som möjligt. Kunskapen behövs också för att känna trygghet i en svår situation.


I resultatet visar intervjusvaren på vilket sätt Svenska kyrkan, den lokala krisgruppen, specialpedagogen och områdeschefen kan vägleda och stödja lärare i barns sorg.


Arbetet vänder sig främst till lärare och blivande lärare som möter barn i sorg.


Nyckelord: Barn och sorg, små barns sorg.


Förord


1988 dog min pappa i en bilolycka. Jag var då nio år.


Idag kommer jag inte ihåg så mycket från den tiden, antagligen har jag förträngt det eftersom det var en väldigt jobbig period i mitt liv. Jag kommer ihåg att jag var hos en kompis när min mamma kom och hämtade mig. När vi satt oss i bilen berättade hon det för mig, jag minns inte ett ord av vad hon sa, men jag kommer väldigt tydligt ihåg hur jag krampaktigt höll fast i bildörren och den hjälplösa känslan som kom över mig.


Jag fick senare veta att han avlidit direkt, att han inte fått lida. Det här försökte jag se som något positivt, min mamma berättade att han inte velat bli lam eller liggande på sjukhus. Men hade han hamnat på sjukhus så hade jag kunnat ta farväl och se honom en sista gång. Som det var nu så hade han bara ryckts bort.


Jag blev också medveten om att andra människor som jag älskar också skulle dö, och då skulle jag få uppleva allt igen, ta mig igenom allt en gång till. Det skrämde mig och ett tag ville jag också bara få dö och slippa allt.


Jag stannade hemma från skolan i två dagar. Min mamma fick berätta för min lärare vad hänt och han förde det vidare till mina klasskamrater. Ingen sa ett ord om det som hänt när jag kom tillbaka. Alla, jag själv också, låtsades som om inget hänt. Kanske var de rädda för att jag skulle bli ledsen. Jag intalade mig själv att jag inte ville prata om det heller. Så här i efterhand vet jag att jag verkligen ville prata om det - jag ville berätta om min pappa, få alla att förstå vilken underbar människa han varit och hur mycket han betytt för mig.


Eftersom ingen pratade om det så försökte jag bara att glömma det. Det var nog inte så viktigt som jag tyckte, alla ska vi ju dö någon gång. Det kändes som om det var fult att gråta, som om det var fult att visa sina känslor. De här känslorna sitter kvar än idag.


Jag var inte med på begravningen (detta är något som jag idag ångrar). Det kändes som om jag skulle göra det jobbigare för min mamma om jag följde med. Jag minns också att jag var livrädd för att börja gråta i kyrkan bland alla människor.


Jag vet att jag hade behövt få prata med någon om det här, få bearbeta det istället för att tränga bort det. Med dessa erfarenheter av sorg känns det viktigt att omgivningen kan och törs stödja och hjälpa vid sorg.
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1. Introduktion


1.1 Inledning


Enligt Dyregrov dör varje år ca 90 000 personer i Sverige
 och vi kommer därför med stor sannolikhet att möta barn i sorg många gånger under vår verksamma tid inom skolan. Att förlora en förälder eller på annat sätt anhörig lämnar en stor saknad efter sig och detta sätter sina spår i barnen. Ju mer man älskat den döde, ju mer beroende man varit, desto svårare blir förlusten och saknaden.


Många gånger står vi vuxna handfallna inför barnen när svåra saker inträffar. Det känns ofta frustrerande då vi konfronteras med sörjande - vi vet inte hur vi ska bete oss och vill inte säga något som kan uppröra barnet. Frågor som: Hur gör jag? Vad säger jag? och Hur ska jag förklara? är vanliga. Vi undviker ofta att prata om det som skett för att skona barnen - men är det verkligen det vi gör? Eller gör vi det för att skona oss själva? Bent menar att ”(…) barnen har en medfödd förmåga att hantera det smärtsamma, men förutsättningen är att det finns vuxna omkring. Överger vi barnen kan de förlora den förmågan.”


När barn möter sorg och död reagerar de olika beroende på ålder, personlighet och tidigare erfarenheter. Då vi av egna erfarenheter, både privata och yrkesmässiga, många gånger känt att kunskapen och det praktiska tillvägagångssättet inte fungerat tillfredsställande vad gäller att möta bara som av olika anledningar drabbats av sorg, vill vi i vårt arbete inrikta oss på att se var resurserna och kunskaperna finns. ”Barn behöver sina invanda kontakter omkring sig. Främmande människor oavsett utbildningsnivå, kan inte ersätta de människor som barnet känner och litar på. Människor som varit viktiga för barnet före krisen har störst förutsättningar att stödja dem i den svåra situationen. Den personliga relationen är viktigare än expertisnivå men de som finns nära barnet kan ha nytta av att ha expertisen ‘bakom ryggen’.”


Att barn och ungdomar inte alltid visar sina starka känslor medför ofta att vi uppfattar det som om de inte sörjer. Barns sorg tas heller inte på allvar och lämnas därför väldigt ofta ensamma med sina tankar och känslor. Då blir det också svårt för dem att bearbeta sin sorg.


Sorgen är en för oss alla nödvändig process, en naturlig reaktion och ändå kanske det allra tyngsta psykiska arbete vi har. Döden är ju en del av livet. Varför har vi då så svårt att bemöta den? Från att förr i tiden varit en del av vår vardag, då man oftast dog i hemmet, har den i dag institutionaliserats. Döden har flyttat ut från våra vardagliga liv, trots att den ständigt finns mitt ibland oss.


Vi vill med detta arbete ta reda på vilka resurser vi som lärare har att tillgå i mötet med barn i sorg. För att kunna hjälpa och stödja barnen i deras sorgearbete är det nödvändigt att vi vet hur barn ser på döden och hur deras reaktioner kan se ut.


1.2 Bakgrund


Vi kommer i bakgrunden att börja med att definiera sorg, sörja och sorgearbete. Därefter belyser vi skolans roll i barns sorg. Sedan följer en beskrivning av barns förståelse av döden relaterat till ålder. Slutligen följer några av barns vanligaste sorgereaktioner.

1.2.1 Definition av sorg, sörja och sorgearbete


Enligt Stening gäller följande definitioner:


Vad är egentligen sorg? Sorg är en reaktion på förlust. Det är din alldeles personliga upplevelse av den förlust du lidit. När du förlorar någon så betyder det egentligen en förlust i ditt liv. Man sörjer både personen och den roll den haft i ens liv. Sorg har inte med död utan med förlust att göra.


Vad är att sörja? Om sorg är ett uttryck för förlust så är sörja den process som gör att man slutar förvänta sig att den döde skall komma tillbaka.


Vad är sorgearbete? Kort sagt när någon dör som du haft en ”ren” och kärleksfull relation till så känner du sorg. Är det däremot någon du haft något otalt med, en del ouppklarade problem, då följer ett sorgearbete. Kanske var du arg på den som dött? Kanske var det saker du borde ha sagt, positiva eller negativa? Kanske känner du skuld i det som hänt? Så snart det finns något ouppgjort följer efter ett dödsfall inte bara sorg utan också ett sorgearbete. Det är för att återställa människans inre balans som sorgearbete behövs.


1.2.2 Skolans roll i barns sorg


Enligt Stening kan vi inte komma ifrån det faktum att skolan är den enda institution som får kontakt med alla barn. Det viktigaste är att erkänna att barn drabbas av sorg, och vara medvetna om att detta kan hända i din skola, och beröra barnen på ett mycket starkt sätt även under skoltid.


Skolan eller dagis kan vara oerhört viktig för sörjande barn. Ofta är det i skolan som barnen genomför sitt egentliga sorgarbete. Det är här tryggheten finns när resten av livet är kaos.


Dyregrov, Raundalen säger att:


Ofta känner vi vuxna ovilja att ta till oss den kunskap att barn både förstår mer och drabbas hårdare och mer långvarigt av krissituationer än vad vi tidigare trott. Som försvar har vi gömt oss bakom attityder som ”Det är bara att göra det värre att ta upp det i skolan”, ”Det kan leda till masspsykos” och ”barn glömmer ändå så fort”. Ofta har traumatiska upplevelser i lärarnas egna liv förstärkt motståndet att ta upp elevernas krisupplevelser och traumatiska minnen i skolan. Dessutom låter barnen ofta bli att berätta för de vuxna om sina reaktioner eftersom de vet att det kan oroa dem.


Enligt Dyregrov, Raundalen kunde många vuxna och barn berätta att relationen till skolan var svår eftersom de som de uttryckte det hade så kort minne exempelvis: Att skriva något roligt som hänt under lovet, när de kanske hade mist en förälder eller ett syskon. Skolan kan utgöra en naturlig utgångspunkt när det gäller gruppsamtal. Författarna säger också att lärarna med bistånd av skolpsykolog, skolkurator och BUP eller andra instanser är de som skall leda klassrumssamtalen efter en kritisk händelse.
 Stening menar att som vuxen är det viktigt att man vågar visa sina känslor så att barnen vet att även de får visa sina och att de verkligen förstår att vuxna har känslor. När barnet kommer tillbaka till skolan kan det vara svårt att veta var de är i sin sorg och därför är det svårt att veta hur man skall bemöta barnet. Det viktigaste är att man är lyhörd för man kan inte förvänta sig att barnet skall berätta. Det talade språket är det uttrycksmedel som de vuxna känner bäst till men barn har många andra uttrycksmedel. Som lärare får man ibland helt enkelt hjälpa dem att komma tillbaka till verkligheten med den förlust de lidit. Vi kan inte ta bort barnens smärta men vi kan finnas och visa att det går att leva vidare. Om vi försöker förneka barnens smärta kan vi vara säkra på att vi förstärker den.


Stening skriver vidare att eftersom skolan är en trygg miljö för barnet är det inte helt ovanligt att det är där som de lever ut sina känslor. Föräldrarna kan tycka att det är en aning pinsamt. Men då måste man komma ihåg att skolan är den tryggaste miljön ofta därför att barnen ofta vill skydda sina föräldrar. När det gäller att skydda sina föräldrar menar Stening att om barnen visar sin sorg hemma så tror de att de lägger en börda på sina föräldrar. De tror att föräldrarna i sin sorg inte orkar med att barnen också sörjer. Därför är det viktigt att barnen har andra vuxna att tillgå i sin sorg. Det är därför av stor betydelse att lärare och föräldrar har en bra kontakt så att alla vet hur det står till. Om barnet däremot behåller sin sorg för sig själv så kan den bli kvar i kroppen och kan så småningom ge sig till känna som olika fysiska krämpor. Stening anser att det är svårt att veta om barnet håller inne med sorgen eller inte är i behov av stöd. Men om vi vuxna visar att vi har tid, kraft och ork att lyssna och att vi står ut med deras smärta då vet barnen på olika sätt hur de skall utnyttja den. Att inte avleda eller förneka eller försöka trösta bort gråten utan möta barnet med uppriktighet, varsamhet och vara nära visar att vi står ut med deras smärta. Det viktigaste är att vi är medvetna om att sorg kan se ut på många olika sätt och framkalla många olika reaktioner, i olika ordning, innehålla olika känslor och pågå olika länge. Om du känner att du t.ex. på grund av din egen sorg inte kan hantera situationen var inte rädd att be om hjälp av kurator, psykolog eller någon annan kollega.


Stenings uppfattning är att förr var det naturligare med döden. Den fanns på något naturligt sätt runt om barnen och den skulle även idag behöva bli ett naturligt inslag i våra liv. Som det är idag dör de flesta på sjukhus och det är lätt att döden blir sjukhusens uppgift. Vi skulle kunna ta in döden i undervisningen, det skulle hjälpa barnen mycket. Eftersom alla barn går i skolan skulle de som inte får informationen i hemmet kunna få den i skolan detta eftersom lärarna är experter på att förmedla kunskap till barn har skolan en viktig uppgift.


Dyregrov är av den uppfattningen att lärare i både förskola, grundskola och gymnasieskola har stor betydelse när det gäller att tillgodose barnens behov vid dödsfall. Författaren anser vidare att lärare av flera anledningar är en fantastisk resurs som gör dem till en unik tillgång när det gäller att tillgodose barnens behov. De har en helhetsbild av barnet, känner till klimatet i klassen. Dyregrov menar även att lärarna är bättre på att förmedla kunskap till barn än psykiatriker, psykologer och skolläkare. De känner till hur man engagerar elever och de känner även till vilka uttrycksformer man kan använda sig av. Rädslan att inte kunna ta sig an barnens problem på ett bra sätt är något som både lärare och föräldrar har gemensamt. Dyregrov skriver att han varit med om att lärarna vill att en psykolog skulle ta hand om samtalen med eleverna. Men Dyregrovs uppfattning är att det är att underskatta lärarens självklara position och leder ofta till att eleverna måste bygga upp tillit för en främmande person. Han menar att det är bättre att lärarna talar med experterna om hur man genomför en sådan uppgift, eventuellt kan de samarbeta med läraren med läraren i klassrummet. Dyregrovs uppfattning är att elever som varit med om ett dödsfall i familjen mår oftast bäst av att börja i skolan så fort som möjligt. För att underlätta detta så är det viktigt med en så tidig kontakt, mellan lärare barn/förälder, som möjligt. När läraren tar initiativet så visar det att denne bryr sig och vill hjälpa till på bästa möjliga sätt. Detta kan också hjälpa barnet eftersom kontakten med läraren är en bra förberedelse till att möta klassen. Det är en fördel för klasskamraterna om de får reda på hur den drabbade vill att de skall bete sig. Enligt Dyregrov kan elever genom sin sorg komma efter i skolarbetet. Det är därför nödvändigt att lärarna kollar upp om det behövs speciellt stöd för eleven. De mest markanta är koncentrationssvårigheter framför allt om någon dött på ett traumatiskt sätt.


1.2.3 Barns förståelse av döden


Huntley menar att när man möter barn i sorg har man nytta av att känna till hur mycket de vanligtvis förstår vad döden innebär. Barns syn på döden utvecklas gradvis i relation till ålder. Men även andra faktorer som till exempel psykologisk utveckling, emotionell mognad, tidigare erfarenheter, omgivning, kultur samt föräldrars attityder spelar in.
 Här kommer koncentrationen att läggas på barnens förståelse av döden i relation till ålder.


Barn fem år och under: Huntley menar att bara under tre år är starkt beroende av sina föräldrar, vilket gör att de rädda att skiljas särskilt från modern. För dessa små barn innebär döden att skiljas från någon.
 Dyregrov menar att förskolebarn ofta ser döden som något som inte är beständigt utan de tror ofta att den döde kan vakna till liv igen.
 Huntley anser att i den här åldern kan barnen tro att de är orsaken till att någon dör.
 Enligt Gyllenswärd kan de även känna skuld till det som hänt och de kan därför vara extra snälla för att de på så sätt tror att allt skall bli bra och att den döde kommer tillbaka. Den snällheten kan upplevas som bekväm för omgivningen och inte som ett bekymmer. De kan även reagera tvärtom, de kan bli utagerande för att få en tillrättavisning och därigenom sitt straff som de tycker att de förtjänar. Men de kan även vara bråkiga för att smärtan är för stor.


Barn mellan sex och nio år: Gyllenswärd menar att i dessa åldrar har barnen utvecklat en gradvis förståelse för att döden är något permanent. Ungefär vid åtta- nioårsåldern brukar alla barn förstå innebörden av att vara död och att detta är något som inte kan återkallas. De kommer så småningom att inse att döden är ofrånkomlig och att alla en gång skall dö inklusive de själva. Gyllenswärd anser vidare att det här är en svår ålder att möta döden i, barnet ser och förstår men kan inte hantera den starka upplevelsen, de har ännu inte de intellektuella redskapen. Precis som de små barnen orkar de bara med sin sorg under korta stunder. De kan reagera på sorgen med en motsatt känsla till vad de verkligen känner. De kan bli tuffa istället få att visa att de egentligen är rädda, de kan bli skämtsamma istället för att visa att de egentligen är rädda. De håller undan sorgen menar Gyllensvärd.
 Typiskt för den här åldern är att de kan se döden som en grym och ond person som kommer för att döda skriver Huntley.
 Gyllenswärd menar att barnen kan få för sig att om döden varit här en gång så kan han ju komma tillbaka för att ta någon annan.
 De kan även få för sig att döden är smittsam påstår Huntley.


Barn mellan tio till tolv år: Huntley anser att vanligtvis funderar inte barnen i den här åldern på döden som begrepp utan har mer funderingar som rör relationsfrågor som hur det skall gå för familjen utan pappa?
 Dyregrov, Hordvik skriver att barnen i dessa åldrar förstår bättre vad döden innebär på längre sikt och funderar mycket på vad som hänt efter det att man dött. De är också mycket upptagna av det orättvisa som hänt och meningen med det. De får ofta ett behov av att prata om det som hänt, även om de verkat oberörda av det som hänt under en lång tid. Detta skall inte ses som ett återfall utan som en mer mogen bearbetning.
 Huntley menar att många ser döden som ett straff för något man gjort. I den här åldern ser man inte döden som någon person utan snarare som ett mörker som de sammankopplar med sorgen skriver Huntley.


Tonåringar: Enligt Huntley ser och bearbetar ungdomarna döden i stort sett på ett vuxet sätt. I sitt sökande efter meningen med livet och självförverkligande blir de mycket upptagna av sina kroppar. De vill vara attraktiva, accepterade och älskade. Döden är därför väldigt hotfull för tonåringar då den gör slut på livet och kroppen.
 Tonåringar vill gärna skjuta ifrån sig sorgen och döden eller förneka den. Detta förnekande kan bli en slags trots mot döden och resultera i olika utmaningar av döden, exempelvis droger eller köra fort m.m. En del vill inte delta i begravningen på grund av sin ansträngning att undvika döden och de vill heller inte visa upp sin sorg offentligt skriver Gyllenswärd.


1.2.4 Olika reaktioner


Barn som mist någon som står dem nära kan naturligtvis reagera på många olika sätt, en del reagerar direkt, andra efter en tid. Några av de vanligaste reaktionerna är de som beskrivs här:


Ängslan och rädsla: Enligt Dyregrov, Hordvik väcker ett dödsfall lätt rädslor för att ännu en katastrof skall inträffa. Små barn markerar sin rädsla genom att ständigt vilja vara i närheten av föräldrarna eller den föräldern som är kvar. De vill ofta sova med öppen dörr och tänd lampa så att de kan se att den vuxne är kvar.
 Barn som sörjer kan även vilja ersätta den döde genom att söka ömhet hos någon annan. Enligt Huntley beror detta på att de vill fylla tomrummet efter den döde.
 Gyllenswärd menar att rädslan för att andra anhöriga skall dö nästan alltid kommer. För har det hänt en gång kan det faktiskt hända igen. Detta är ofta en väldigt stark rädsla, och barnet blir lätt ängsligt om någon är försenad och få för sig att det inträffat en olycka. Rädslan för mörker är en väldigt vanlig krisreaktion hos små barn eftersom i mörkret kan allt farligt finnas. Barnen kan även börja fundera på om de själva skall dö i förtid eftersom de kan drabbas av samma öde som den avlidne.


Förnekelse: Huntley skriver att förnekelse inte är något ovanligt eftersom det är svårt att acceptera döden så skjuter man undan den. Barn leker ofta direkt efter ett dödsbesked vilket är ett sätt att bearbeta och handskas med förlusten. Det är som att barnet tar ledigt från svårigheterna.
 Stening anser att de behöver lite tid på sig att ta in det fasansfulla som hänt. De tar in det som hänt pö om pö och däremellan ägnar de sig åt sina dagliga aktiviteter. Detta gör att vi vuxna kan tro att de inte bryr sig men inget kan vara mer fel.
 Enligt Gyllenswärd är förnekandet är ett effektivt försvar mot smärtsamma, obehagliga sorgkänslor.


Skuldkänslor: Gyllenswärd anser att skuldkänslor efter dödsfallet är vanliga även hos yngre barn. Det gäller många gånger saker som de gjort eller inte gjort före dödsfallet. Att de inte varit tillräckligt snälla eller att de är arga på den som dött. De kan även känna skuld för att de inte sörjer tillräckligt.
 Dyregrov menar att barnen även kan tro att det är deras önskningar eller handlingar som orsakat det inträffade.
 Stening skriver att barn kan få skuldkänslor för något de tänkt. Med det menar Stening att de kanske i samband med ett gräl med föräldrar, syskon eller kompisar önskat livet ur dem.


Ilska: Ilska är den reaktion som syns mest och den kan riktas mot anhöriga eller lärare som inte är tillräckligt förstående eller i barnets mening inte gjort sitt bästa enligt Gyllenswärd.
 Stening anser att vreden utgör ofta ett försvar mot smärtan för att vara arg gör mindre ont än att vara ledsen. Det är betydelsefullt att tala om för barnet att det inte är fult att vara arg på någon som dött. Tvärtom så bevisar det att den döde betytt något alldeles extra.


Längtan och saknad: Enligt Dyregrov uttrycker sig detta på olika sätt en del blir otröstliga medan andra drar sig tillbaka och blir mer slutna. De kan försöka att låta bli att visa sin egen sorg för att inte göra föräldrarna ledsna och i situationer när de blir ledsna hittar de på andra orsaker.
 Dyregrov skriver att barn sällan är ledsna under längre perioder, de har inte samma förmåga att hantera starka känslor som vuxna och de har kortare sorgeperioder än vuxna. Det betyder däremot inte att de slutar tänka på den de förlorat eller att de inte saknar och längtar längre. Men dessa korta sorgeperioder kan felaktigt tolkas av vuxna som att barnen inte sörjer mycket eller djupt. Att dra sig undan andra barn i skolan eller förskolan kan vara en reaktion på föräldrarnas sinnestillstånd och att deras uppmärksamhet har förändrats. Om de isolerat sig kan det bero på att de behöver hjälp att uttrycka känslor och tankar.
 Enligt Huntley kan sörjande bara ta avstånd från sådana de älskar i rädsla att dessa skall dö, de fasar för att bli sårade en gång till.


Skolsvårigheter: ”– Jag kan liksom inte koncentrera mig på skolan längre, säger Sara. – Det verkar som om Paul försvinner in i sin egen lilla värld nuförtiden. Barn som sörjer kan, precis som vuxna, ha svårt att lyssna eller koncentrera sig någon längre stund (…)”
 Dyregrov skriver att Clayton och Eerdewehg menar att det framförallt är vid föräldrars död som problemen med skolarbetet uppkommer, vilket man pedagogiskt sett inte uppmärksammat i tillräckligt stor utsträckning.
 Gyllenswärd anser att eftersom barnen har så mycket annat att tänka på så finns inte plats för läxor och skolarbete och de är ofta sårbara för omgivningens kommentarer. Dessa skolsvårigheter ligger ofta kvar längre än omgivningen kan tro, ibland flera år.


1.3 Syfte


I vår framtida roll som lärare kommer vi med största sannolikhet att möta barn i sorg. Situationen kan vara svår att hantera och vi kan då behöva vägledning för att känna trygghet i detta läge.


Vårt syfte med arbetet är därför att belysa var vi kan hitta denna vägledning.


2. Metod


Magne Raundalen har, i förordet i Dyregrovs bok Barn i sorg, skrivit att en viktig förutsättning för att möta barn i sorg är att vi har kunskap om barn i olika åldrar, sorgemönster och symtom, deras begrepp.
 Vi har valt att inrikta oss på att, genom litteraturen, skaffa oss kunskap om barns förståelse om döden i relation till ålder och några av de vanligaste reaktionerna vid sorg.


För att uppfylla vårt syfte har vi valt att göra intervjuer. Anledningen till vårt val är att vi kan komma med följdfrågor och vidareutveckla svaren. Det är även en fördel att kunna avläsa tonfall och kroppsspråk vilket kan ge information som ett skriftligt svar inte avslöjar, detta enligt Bell.


2.1 Urval


Vi har i första hand tänk på vilka instanser som skulle kunna ha kunskap för att vägleda lärare som möter barn i sorg. Utifrån det valde vi Kyrkan, elevvårdsenheten, chef inom skolan och Bollnäs kommuns lokala krisgrupp. De personer vi intervjuade inom dessa instanser är två kvinnor och två män. De fyra har varierade erfarenheter av att arbeta med barn och att möta dessa i sorg. Från Svenska kyrkan valde vi en man som arbetar som diakon och som han själv beskriver det så är en diakon en ”kyrkans medmänniska”. Vi valde honom främst därför att han är ett känt ansikte inom kyrkan på orten. Inom elevvårdsenheten valde vi en kvinna som arbetar som specialpedagog och innan dess arbetat som lärare i många år och har därför stor erfarenhet av att möta barn. Den skolchef vi valde har innan sin tid som chef arbetat som förskollärare och har därför erfarenhet av att möta även yngre barn. Från ortens lokala krisgrupp valde vi en man som är väldigt aktiv inom gruppen och därför stor erfarenhet av att möta människor i kris och däribland då även barn.


2.2 Genomförande


Vi tog i god tid personlig kontakt med intervjupersonerna för att få veta om de var villiga att ställa upp. Detta gjordes via telefon till representanterna inom kyrkan och ortens lokala krisgrupp och när det gällde representanterna från elevvårdsenheten och chef inom skolan så träffade vi dem personligen under vår slutpraktik. Efter att ha fått klartecken så fick intervjupersonerna bestämma tid och plats. Därefter skrev vi ned intervjufrågorna och vi skrev även ett följebrev som skickades före intervjun till intervjupersonerna. I följebrevet förklarade vi att intervjusvaren skall ingå i vårt examensarbete och att vi av egna erfarenheter känt att kunskapen att möta barn i sorg inte räckt till. V i förklarade också att intervjun skulle spelas in på band. Vi uttryckte även att i litteraturen framkommer att barn i sorg behöver sina invanda kontakter omkring sig och att det är de som har störst förutsättningar att stödja och hjälpa dem. Och att många lärare därför behöver vägledning i denna svåra situation. Vi skickade detta för att intervjupersonerna skulle kunna förbereda sig på bästa sätt.


2.3 Bearbetning av svar


Vi valde att spela in intervjuerna på band. Detta för att underlätta att komma ihåg svaren och bättre kunna analysera dem. Efter att ha lyssnat igenom banden med intervjuerna så skrev ned en sammanfattning av intervjusvaren. Denna sammanfattning lämnades till intervjupersonen för att denne ska se att våra tolkningar är riktiga och sedan godkänna dem, detta är något som även Bell
 anser vara viktigt. När vi fått deras synpunkter och sedan godkännande så använde vi denna sammanfattning i vårt arbete.


2.4 Etiska frågor


Det är av stor vikt att vi behandlar de personer vi skall intervjua med respekt och att vi informerar dem under vilka förutsättningar de deltar. Att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta intervjun. Att de får ta del av vårt bearbetade material för att se och godkänna våra tolkningar. Att de får veta att deras uppgifter avidentifieras så att inga paralleller kan dras till dem. Detta har vi upplyst våra intervjupersoner i vårt följebrev som de fick tillsammans med intervjufrågorna. Vi kommer också att förstöra banden efter avslutat arbete. För att avidentifiera personerna har vi givit dem fingerade namn. Vi har valt att ge dem namn då vi vill återge intervjusvaren i berättande form eftersom vi anser att det är mer lättläst så.

Magne Raundalen har, i förordet i Dyregrovs bok Barn i sorg, skrivit att viktig förutsättning för att möta barn i sorg är att vi har kunskap om barn i olika åldrar, sorgemönster och symtom, deras begrepp.
 Vi har valt att inrikta oss på att, genom litteraturen, skaffa oss kunskap om barns förståelse om döden i relation till ålder och några av de vanligaste reaktionerna vid sorg.


För att uppfylla vårt syfte har vi valt att göra intervjuer. Anledningen till vårt val är att vi kan komma med följdfrågor och vidareutveckla svaren. Det är även en fördel att kunna avläsa tonfall och kroppsspråk vilket kan ge information som ett skriftligt svar inte avslöjar, detta enligt Bell.


3. Resultat


Här presenteras en sammanfattning av intervjuer gjorda med representanter från instanser i en liten kommun, som har insikt i barns sorg och hur de kan vägleda lärare som möter barn i sorg. Dessa sammanfattningar läggs fram i berättande form och presenteras var och en för sig.


3.1 Intervjusammanfattning med specialpedagog inom elevvårdsenheten


Specialpedagogen som vi intervjuat är en kvinna som innan hon utbildade sig till specialpedagog länge arbetat inom läraryrket. Vi kommer här att kalla kvinnan för Karin.


Under sin trettioåriga tid som verksam klasslärare kan Karin inte påminna sig om att något barn mist ett syskon eller en förälder. Däremot har något barn förlorat en mor- eller farförälder. Det kunde hända att barn kom till skolan och var ledsna och då var det hon som klasslärare som fick ta hand om det, lyssna trösta och prata med de andra barnen. Någon annan fanns inte att tillgå, eftersom det inte var samma utbyggnad av elevvård som det är nu.


Det var sedan, i egenskap av specialpedagog, hon mötte barn i sorg. Hon kommer ihåg ett speciellt fall när en flicka som under sommaren omkom under tragiska omständigheter. Skolans krisgrupp samlades och ortens lokala krisgrupp trädde in som stöd och hjälp till krisgruppen. Man öppnade skolan som ett kriscenter för sörjande kamrater och föräldrar. Det var en jobbig tid. När hösten kom och skolan startade pratade hon mycket med den döda flickans syster. Hon hade en tjej grupp i flickans klass där de i vanliga fall tog upp allt möjligt, men nu pratade de mycket om det som inträffat och många känslor kom upp. Sorgen kom fram i den här gruppen. Hon pratade mycket med flickan, som också fått professionell hjälp genom ortens lokala krisgrupp. Det hade bildats ett slags nätverk kring familjen. Flickan och hela familjen fick hjälp från människor utanför skolan. Skolan fick mer agera som en fristad, någonstans att vara under dagarna. Karin menar att barnen inte orkar bearbeta sin sorg hela tiden, ”ibland får man ligga lite lågt och låta dem komma till skolan och vara där och vara på samma villkor som de andra”. De vanliga rutiner som finns i skolan kan vara viktiga i en sådan här situation, när man vet att barnet får hjälp från annat håll.


I sin roll som specialpedagog sitter Karin med i krisgrupperna på skolorna inom området hon tjänstgör i. När det händer något så kallas gruppen samman och de diskuterar hur de skall gå till väga. De har en handlingsplan till sin hjälp där det finns råd om hur man kan gå tillväga i olika situationer, exempelvis vid syskon eller förälders död.


Det kan hända att barnet efter sorgen reagerar på ett speciellt sätt. Då är det viktigt att den personal som träffar eleven pratar ihop sig tillsammans med specialpedagogen om hur de nu kan hjälpa till. Karin kan också hjälpa till att ta fram material om barns sorg, hur krisfaserna ser ut. Hon kan hjälpa läraren med handledning. Hon kan även bjuda in skolpsykologen att, tillsammans med henne, diskutera med arbetslaget. Karin, som specialpedagog, fungerar som ”spindeln i nätet” när det gäller kontakter och samordning av resurser. Om det sedan gäller att remittera till Barn- och ungdomspsyk. (BUP) är detta skolpsykologens uppgift. Uppföljning när något har hänt sker naturligt av specialpedagogen genom att denne finns på skolan och träffar personalen kontinuerligt.


Någon samordning av stödresurser finns inte när det gäller mindre händelser som drabbar den enskilda eleven, till exempel om en förälder dör. Då är det skolan som själva får ta hand om det. Vid större händelser, där flera är drabbade, kallas annan hjälp in, till exempel den lokala krisgruppen.


3.2 Intervjusammanfattning med diakon från Svenska Kyrkan


Diakonen vi intervjuat är en man som vi valt att kalla Sven. En diakon är, till skillnad från en präst, inte bunden till några fasta ceremonier. En diakon fungerar som en ”kyrkans medmänniska”.


Sven har mest erfarenheter av ungdomar i sorg och sitter med i Gymnasieskolans krisgrupp. Han menar att ungdomarna är mer utåtagerande än mindre barn och visar därmed tydligare att de sörjer och är i behov av stöd. Kyrkan försökte vid ett tillfälle att starta upp en sorggrupp för barn. Men det visade sig vara svårt att bilda en grupp eftersom inte alla dödsfall inträffar samtidigt. Det visade sig även vara svårarbeta eftersom åldrarna varierade kraftig. Sven upplevde att ungdomarna hade svårare att ta emot hjälpen än de yngre barnen. Därför har kyrkan haft enskilda samtal framför allt med ungdomar.


Den erfarenhet han har är att kroppskontakt är viktigare än ord att ge en kram är viktigare än att säga något. Orden känns inte så viktiga eftersom vad man än säger så vet man att det inte hjälper ”de faller så platt”. Man vet i regel inte heller vad man ska säga och kan oroa sig inför mötet med den sörjande. Men Sven anser det viktigt att ta kontakt med den sörjande så fort som möjligt annars kanske det inte blir av. Många skickar blommor och Sven säger ”blommor i all ära men den personliga kontakten är den som betyder mest”.


Sven anser att de människor som känner barnet och som barnet känner sig trygga med är viktiga om något tragiskt händer. Han menar därför att det är bättre om dessa stödjer barnen i deras sorg men att kyrkan kan bistå med stöd åt personalen och stärka dem i deras roll när det gäller att stödja barnen. Om barnet är trygg i sitt nära nätverk behövs sällan ”proffs”. För det är det ”nära nätverket” som är det viktiga i barnens omgivning. Kompisarna kan det vara svårt att prata med för de vet inte heller vad de skall säga eller hur de skall bete sig. När kyrkan blir inblandad är de ofta som stöd till de vuxna. Ibland har det lett fram till att barnen fått mer professionell hjälp exempelvis genom BUP. Krisgruppen på skolan är en viktig del i sammanhanget och han anser att det är viktigt att de känner sig trygga med varandra.


Kyrkan försöker signalera att de gärna är med vid sorgearbetet och till 98 % blir kyrkans medarbetare inblandade på något sätt, kanske får de gå till familjen tillsammans med polisen och lämna dödsbud och när polisen utfört sitt uppdrag så blir de ofta kvar med familjen. Familjen kan behöva hjälp i inledningsskedet med olika saker och de är då oerhört tacksamma för hjälpen.


Kyrkan finns alltid att tillgå som stöd med cirka åtta till tio personer. Lista med dessa kontaktpersoner finns på akutmottagningen men Sven anser att den bör finnas även på skolorna. Han menar att det är viktigt att som kyrkans representant finnas med på skolorna, vilket han gör på gymnasieskolan. Han efterlyser att få vara med mer regelbundet i skolarbete för att bli ”känd” bland barn och ungdomar. Han vill inte bli sedd som en ”dödsängel” så att barnen/ungdomarna frågar vem som dött så fort de ser honom på skolan.


Sven menar att det skulle vara nödvändigt att lägga upp en utbildningsserie för krisgrupperna på skolorna och kanske till och med för alla lärare, inte bara när det gäller katastrofer utan krissituationer över huvudtaget som dödsfall, skilsmässor osv. Att man får vägledning i hur man hanterar detta. Vad han vet så har de som är med i skolornas krisgrupper ingen utbildning. Detta kanske man kunde man arbeta fram tillsammans med elevvårdsenheten. För har man krisgrupper på skolorna måste man ta hand om dem och inte bara ta för givet att de fungerar när det händer något. Det är viktigt att krisgruppsmedlemmarna är trygga med varandra.

Sven menar att det på något sätt är mer givet att man agerar när det gäller större katastrofer. Det är inte lika givet att man agera i enskilda händelser men han tycker att det är viktigt att skolans krisgrupp hanterar dessa händelser på samma sätt. Men det viktigaste är nog uppföljningen.


Som det ser ut idag med samordningen är det räddningschefen som sammankallar den lokala krisgruppen vid större olyckor. Om en enskild familj drabbas av ett dödsfall och vill ha stöd så får familjen själv ta kontakt med till exempel kyrkan, vilket många gör eftersom det sociala nätverket blir ”håligare och håligare” och det är svårt att hitta rätt i djungeln bland alla instanser. Många ringer även till räddningschefen, som är sammankallande inom POSOM gruppen, och han lotsar vidare till bland annat kyrkan. Ett infocenter är på gång att startas inom kommunen och meningen är att man då bara ska behöva ringa ett enda samtal och därifrån lotsas vidare. Detta tycker Sven är en mycket bra lösning.


3.3 Intervjusammanfattning med representant ur ortens lokala krisgrupp (POSOM)


Vi har gjort en intervju med en man ur den lokala krisgruppen, vi kommer att kalla honom Bertil.


Krisgruppen bildades 1992. I gruppen finns representanter från Svenska kyrkan, socialförvaltningen, räddningstjänsten, Barn- och ungdomspsyk., sjukhus, barn- och utbildningsförvaltningen, arbetsmiljöutvecklingen, öppenvårdsmottagning inom psykiatrin och polismyndigheten.

Gruppen är inte tänkt att fungera vid personliga kriser, utan inriktningen ska vara arbete i samband med större olyckor/nödlägen. Insatsernas längd avgörs från fall till fall. Gruppens målsättning:


· att vara stöd och hjälp till drabbade, anhöriga samt andra inblandade i den akuta situationen. Uppföljning och hjälpinsatser efteråt.


· att vara en resurs för räddningsledningen och kommunal ledningsgrupp vid större nödlägen.


· att hålla kontakt med sjukvården och den interna katastrofgrupp som finns på sjukhuset.


· att verka för utbildning, fortbildning och information.


· att verka för att varje förvaltning avsätter pengar för gruppens fortsatta arbete.


Om en olycka händer så kallas gruppen samman av jourhavande räddningschef eller den kommunala ledningen. Larmning sker via telefon. Det finns ingen jour och det kan därför inte sättas någon inställelsetid, alla är med på frivillig basis.


Den erfarenhet Bertil har är att han blivit inkallad till skolor när det hänt någon stor katastrof där många varit inblandade och att krisgruppen blivit inkallade till skolan där lärarna haft ”noll koll” på vad de skall göra. Då har gruppen fått ta hand om klassen men det har under senare tid förändrats eftersom krisgrupper etablerats på varje skola.


Det stöd den lokala krisgruppen kan ge är bland annat att komma och berätta hur en olycka gått till. När det gäller skolorna arbetar de mest mot krisgrupperna. De inbjuder till föreläsningar för krisgrupper en gång om året exempelvis: ”Krisen klarades gemensamt.” Där Hans-Olof Sundström, biträdande skoldistrikschef samt samordnare för Selångers Kristeam, delger sina erfarenheter från den tragiska bussolyckan i Indal utanför Sundsvall. Han berättar om olyckan, det akuta krisarbetet samt erfarenheterna med det långa och mödosamma efterarbetet.


De kan även komma ut på skolorna och iscensätta ett verkligt läge som personalen får handskas med, allt ifrån att ta hand om olyckstillfället på bästa sätt till efterarbetet. Gymnasieskolan på orten är ett exempel på en skola som använts sig av detta och eftersom de varit hårt drabbade av olika situationer har de vid åtminstone två av dessa bokade tillfällen blivit tvungna att reda ut realistiska händelser.


Om man på en skola känner att man inte klarar av situationen så kan man ringa räddningstjänsten, som är den sammankallande länken, och de kan se till att man får kontakt med den i gruppen som är lämplig i frågan.


För närvarande är det räddningstjänsten som är den samordnande länken och på olycksplatsen är det jourhavande räddningschef som sammankallar gruppen. Man kan säga att gruppen är räddningsledarens och kommunens förlängda arm. De som utnyttjat gruppen mest är personalen på akutmottagningen. Det är egentligen inte meningen eftersom de har en egen krisgrupp, men den fungerar inte så bra. Den naturliga samlingsplatsen för de inblandade är akutmottagningen men ibland så blir det för trångt där och då använder man församlingshemmet som samlingsplats.


3.4 Intervjusammanfattning med områdeschef


Kvinnan vi intervjuat har innan hon blev områdeschef lång erfarenhet inom barnomsorgen. Vi kommer här att kalla henne Ingrid.


Ingrid säger att den enda erfarenhet hon han påminna sig om, ifråga om barn i sorg, är att en av flickorna på skolan miste sin syster och att det var under ett sommarlov. Hon var då hem till familjen med blommor. Hon sammankallade även krisgruppen på skolan, men det var en svår uppgift eftersom de flesta hade semester och var bortresta. Hon säger att hon då upptäckte vad bräcklig en krisgrupp egentligen är. Hon fick bara ihop två eller tre personer ur gruppen. Men eftersom det varit en traumatisk olycka så kom den lokala krisgruppen dit och berättade exakt vad som hänt. De berättade på ett rakt och naturligt sätt. Hon är av den uppfattningen att de är tränade och har rutin på att hantera människor i kris. Senare hörde de av sig för att kolla om skolan behövde någon uppföljning, vilket de då ansåg att de inte behövde.


Hon berättar vidare att den utbildning som krisgruppens medlemmar har är att de en gång per år blir inbjuda till en föreläsning som den lokala krisgruppen inbjuder till, någon annan utbildning har de inte. Och att de har avstämning en gång per termin då de bland annat reviderar krisplanen.


Ingrid menar att hon som chef är länk mellan den drabbade familjen och personalen på skolan. Hon menar att hennes uppgift är ”att finnas till”. Hon kan stötta och om något barn eller personal behöver extra stöd kan hon lotsa dem till rätt instans. Det är viktigt att vara medmänsklig och prata mycket om det som hänt och inte lägga locket på. Hon har en uppfattning om att männen är sämre på att prata om känsliga saker. Det är viktigt att all personal på skolan vet vad som hänt och hur barnen har det.


Om det händer något som de på skolan inte känner att de klara vänder hon sig i första hand till specialpedagogen, som också är med i deras krisgrupp. Hon anser också att skolpsykologen är ett alternativ och inte minst den lokala krisgruppen. Karin berättar att för närvarande finns ingen psykolog inom hennes område och att det är ont om skolpsykologer inom Bollnäs Kommun.


Vad det gäller beredskapen när det gäller enskild eller många som drabbas så menar Ingrid att ju större olyckan är ju större är offentligheten och om flera är drabbade behövs en större samordning. Om det drabbar en enskild så känns det som det blir en mer sluten åtgärd på skolan. Och en av skillnaderna tycker Ingrid är att man på något sätt då vid en sluten åtgärd kan visa mer att man är sårbar och kan visa känslorna mer öppet. Men hon måste ändå vara den som står för stabiliteten på skolan för hon ser sig själv som den som har det yttersta ansvaret för att situationen hanteras på ett tillfredsställande sätt. Det som kan vara svårt tycker hon är att hon har en relation till den som drabbas därför veta hur man själv reagerar i situationen.


4. Diskussion


4.1 Metoddiskussion


Att göra intervjuer visade sig inte vara så lätt som vi från början trodde. Att på bandet hitta svaren på våra frågor var ibland svårt eftersom de intervjuade ville berätta om olika händelser de varit med om. I en av intervjuerna blev det väldigt dålig ljudkvalitet och var därför svårlyssnat.


Vi hade även tänkt intervjua någon från BUP eftersom vi trodde att de skulle ha mycket att ge när det gäller att stödja barn i sorg. Men vid samtal med en anställd där så tyckte han att det var mer eller mindre slöseri med tiden att göra en intervju med dem. Detta motiverade han med att de hade så mycket att göra och hade fått så stränga order på vad de fick göra och inte fick göra. De skulle bara ta hand om de som hade psykiska sjukdomar, och sorg var definitivt inte en sådan. För sorg, menade han, gick över och gjorde den inte det då kunde barnet få komma dit. Det var sällan de arbetade med hela familjer utan oftast enskilda barn och ungdomar.


En av våra starkaste erfarenheter är att vi stirrat oss så blinda på att det skall bli rätt formalia på arbetet att innehållet kommit på sidan om.


4.2 Resultatdiskussion


Något som vi tyckte var intressant var svaren i intervjuerna som tog upp skolans roll för barn som sörjer. Karin tillexempel menar att barnen inte orkar bearbeta sin sorg hela tiden och att ibland kan skolan få vara en fristad för barnen, speciellt om man vet att barnen får hjälp på annat håll. Gyllenswärds åsikt är också att barnen bara orkar med sorgen under korta stunder.
 Huntley anser att barnen skjuter undan och förnekar döden, detta för att kunna handskas med förlusten. De tar ledigt från svårigheterna.
 Karin har även varit med om att skolan används som kriscenter för sörjande kamrater och föräldrar.


I gruppsamtal, i form av tjejgrupp, pratade de mycket om att en av flickorna mist sin syster. Att känslorna och sorgen kom fram i den här gruppen är en av Karins erfarenheter. Även Dyregrov, Raundalen är av den åsikten att skolan kan utgöra en naturlig utgångspunkt när det gäller gruppsamtal. De menar att lärarna med bistånd av skolkurator, skolpsykolog, BUP eller andra instanser är de som skall vara de som skall leda klassrumssamtalen efter en kritisk händelse.
 Sven bekräftar att när kyrkan blir inkopplade blir det ofta som stöd åt de vuxna. Han betonar också vikten av att de människor som barnen känner sig trygga med är de som kan stödja barnen bäst i deras sorg. För om barnet är trygga i sitt nära nätverk behövs sällan ”proffs”. Bertil berättar däremot att han varit med om att de som lokal krisgrupp blivit inkallade till en skola när lärarna känt sig maktlösa och att de varit de som tog hand om klassen. Enligt Dyregrovs mening är det att underskatta lärarens självklara position och det leder också till att barnen måste bygga upp tillit för en främmande person.
 Men Bertil anser att sådana situationer inte behöver uppstå nu när de flesta skolor själva etablerat krisgrupper.


Enligt Stening är det inte ovanligt att barnen lever ut sina känslor i skolan eftersom de känner sig trygga i den miljön. Karin säger också att barnen kan reagera på ett speciellt sätt och att det då är viktigt att den personal som träffar eleven pratar om hur de kan hjälpa barnen. Det är enligt Stening i skolan som barnen genomför sitt egentliga sorgearbete. Det är här tryggheten finns när resten av livet är kaos.


Utifrån våra intervjuer har framkommit på vilket sätt de olika instanserna kan vara ett stöd för lärare.


Specialpedagogen kan hjälpa till med att skaffa fram material angående exempelvis barns sorg och krisfaser. Hon kan handleda och stödja all personal som träffar barnet. Eftersom specialpedagogen finns på skolan och träffar arbetslaget kontinuerligt så blir uppföljningen en naturlig del i hennes arbetsuppgifter. Områdeschefen anser att hennes uppgift är att finnas till och se till att man pratar om det som känns tungt och jobbigt så att man inte lägger locket på. Om någon behöver extra stöd så kan hon vägleda dem till rätt instans. Kyrkan finns alltid tillgänglig men Sven efterlyser ett mer naturligt samarbete. Men han säger att dit kan man alltid vända sig för att får stöd och råd. Han menar att det är naturligt att de är med vid ett sorgearbete eftersom de är inblandade på det ena eller det andra sättet i ett dödsfall. Den lokala krisgruppen är de man kan vända sig framför allt om det hänt en större olycka där flera har varit inblandade.


När det gäller krisgrupperna på skolorna har alla de intervjuade menat att de har en betydande roll för både elever och lärare på skolorna. Det är till krisgruppen man först vänder sig när något har hänt och de i sin tur får ta ställning till om de kan hantera situationen eller om andra instanser behöver kopplas in. Både Sven och Karin sitter med i krisgrupper på skolor och kan därför ge ett direkt stöd när något hänt. Enligt Sven och Ingrid har de som är med i skolorna krisgrupper ingen utbildning. Sven anser att utbildning är en nödvändighet och vill verka för att detta skall komma igång. De som konkret tagit tag i detta är den lokala krisgruppen som en gång om år inbjuder bland annat krisgrupperna till föreläsning. De kan även iscensätta en olycka så att personalen får känna på hur det skulle kunna fungera. Gruppen har som mål att verka för utbildning, fortbildning.


Karin i sin roll av special pedagog är den som inom skolan fungera som spindeln i nätet när det gäller kontakter och samordning med andra instanser. Ingrid anser att hon kan vara en länk mellan den sörjande familjen och personalen, medan Karin i sin tur säger att det oftast är klassläraren som är den som får ta kontakt med den drabbade familjen. Sven säger att kyrkan alltid finns att tillgå och att de har en lista med kontaktpersoner som finns på akutmottagningen. Men på skolorna finns ingen vilket han anser att det borde göra. Han säger också att det inte finns någon samordning eller någon som tar kontakt när exempelvis en enskild familj drabbas. Behöver de hjälp så får de själva ta kontakt. När det gäller den lokala krisgruppen är det räddningstjänsten som är den sammankallande länken. Det är dit man kan vända sig om man på skolan känner att man själv inte hanterar situationen och det gäller endast vid större katastrofer. Ett informationscentrum är på gång att startas upp i kommunen för en bättre samordning


Alla våra intervjupersoner är överens om att den enskilde eleven, som till exempel förlorat en familjemedlem, inte får samma stöd som när det har hänt en stor olycka med många berörda. I en situation med många inblandade kommer den lokala krisgruppen in på ett naturligt sätt.


Något som var lite förvånande var att både specialpedagogen och områdeschefen under sin långa tid som lärare och förskollärare inte mött något barn som mist syskon eller förälder. De säger att de inte kan påminna sig om detta - kan det vara så att man tidigare inte uppmärksammade barns sorg på samma sätt och att hon därför inte lagt det på minnet. Magne Raundalen skriver nämligen i förordet i Dyregrovs
 bok att våra kunskaper om barns reaktioner på kriser och katastrofer är av sent datum.


Något som är positivt med specialpedagogen är att hon finns på plats och kan därför ha en naturlig uppföljning. Vi anser att det är viktigt med en uppföljning, då vi av egna erfarenheter vet att det tar lång tid att bearbeta sorg.


Något som vi reagerat över är att krisgruppens medlemmar inte har fått någon utbildning. Vi tycker detta är väldigt synd då vi skulle vilja ge sorg och krishantering högre prioritet. En vettig tanke däremot är att kyrkans medarbetare ska vara med mer naturligt i skolan för att de skall vara kända med skolans elever och personal om något händer. Det som sägs om att kroppskontakt är viktigare än ord instämmer vi helt med.


Vi tycker att det är viktigt att den lokala krisgruppen kommer till skolan, speciellt till de äldre barnen, och berättar om hur en olycka gått till för på så sätt slippa rykten och spekulationer. De som kommer är ju de som varit på olycksplatsen och har fakta att komma med.


Något vi anser vara en bra lösning är det nya infocentrat som är på gång i kommunen så att människor vet var man skall ringa och det finns personal som vet vem jag skall prata med för att få hjälp och kan koppla mig dit.


4.3 Avslutande diskussion


Sjukdom, död och tragiska händelser kommer alltid att finnas och finns i varje människas närhet. Därför är det bra om skolans personal kan få vägledning och råd när de skall möta elever som drabbats av något av detta. Resultatet blev ungefär som vi förväntat oss, att det inte finns någon naturlig hjälp att få vid den enskilde individens sorg. Det pratas väldigt mycket om katastrofer och då menas ofta större olyckor där flera varit inblandade och då kommer hjälpen och stödet naturligt. Men för oss är det lika stor katastrof när det är bara en familj som drabbas, man sörjer ju inte den avlidne mindre för att det inte är stora rubriker i tidningarna.


Vid våra intervjuer upplevde vi att våra intervjupersoner tyckte att detta var viktigt och ville gärna berätta om vad man kunde göra. Frågan är hur det verkligen fungerar i praktiken?


Från våra intervjuer känner vi att kyrkan är den instans som det är naturligast att vända sig till, framför allt i enskild sorg. De har en trygg och erfaren hantering av sorg. När det gäller större olyckor har kommunen en mycket bra fungerande krisgrupp i den lokala krisgruppen. De är ofta med från olycksplatsen till bearbetning och efterföljning.


Handlingsplaner finns nog på de flesta skolor men dessa är ofta utformade för hur man ska gå tillväga direkt efter när en elev mist en förälder eller ett syskon men det vi efterlyser är hur vi gör med barnen i efterarbetet. Vi tycker att det är viktigt att man inte bara bearbetar det för stunden utan att man efter en tid gör en uppföljning. Vi har genom arbetets gång upptäckt att vi missat den här delen. Vi ser nu efteråt att vi skulle ha haft med en sådan fråga i vår intervju.


Vi anser att det är ett måste att medlemmarna i krisgruppen får utbildning, speciellt på hur barn sörjer och reagerar när de mist någon de älskar. Kunskapen behövs för att på bästa sätt hjälpa dem igenom detta. Det är också av stor betydelse att dessa personer känner att de verkligen vill, orkar och klarar av att vara med i en krisgrupp.
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6. Bilagor


6.1 Följebrev till intervju om barn i sorg


Inom ramen för vårt examensarbete på Grundskollärarprogrammet 1-7 Sv/SO respektive Ma/NO ingår att skriva en B-uppsats omfattande 5 poäng. Vi har av egna erfarenheter, både privata och yrkesmässiga, många gånger känt att kunskapen att möta barn i sorg inte räckt till. I litteraturen framkommer att barn i sorg behöver sina invanda kontakter omkring sig och att människor som barnet känner och litar på har störst förutsättningar att stödja dem i den svåra situationen. Den personliga relationen är viktigare än expertisnivån. Många lärare önskar därför vägledning i hur man möter barn i denna svåra situation.


Med anledning av detta vill vi gärna komma och intervju dig som sakkunnig i ämnet. Deltagandet är frivilligt och intervjun kan närhelst du önskar avbrytas. Intervjufrågorna skickas till dig innan intervjun om du vill förbereda dig för frågorna.


Vi kommer att vara två stycken som intervjuar och intervjun spelas även in på bandspelare. Detta material kommer sedan att bearbetas och skrivas ned. Naturligtvis får du läsa det färdiga intervjumaterialet för att försäkra dig om att våra tolkningar av dina svar ger dig rättvisa.


Svaren kommer sedan att ligga till grund för det material som vi i vårt examensarbete analyserar och utifrån det får fram en resultatdel. De uppgifter vi får från dig kommer att avidentifieras så att inga paralleller kan dras till dig.


Intervjufrågor


1. Vad har du för erfarenhet av att hjälpa barn i skolåldern som drabbats av sorg?


2. Vad har du för möjligheter att hjälpa lärare att stödja barnen i deras sorg?


3. Hur skulle i så fall det praktiska tillvägagångssättet kunna se ut?


4. Hur ser samordningen ut av stödresurserna i kommunen?


5. Vad är skillnaden i beredskapen när det gäller enskild elev eller många elever som är berörda?


� Dyregrov, 1990


� Bent, 1993, s. 14


� Andersson, 1995, s.26


� Stening, 1999


� Stening, 1999


� Stening, 1999 s.62


� Dyregrov, Raundalen, 1995 s. 123.


� Dyregrov, Raundalen, 1995


� Stening, 1999


� Stening, 1999


� Stening, 1999
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� Huntley, 1996


� Huntley, 1996
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� Huntley, 1996


� Gyllenswärd, 1997


� Gyllenswärd, 1997


� Huntley, 1996.


� Gyllenswärd, 1997


� Huntley, 1996.


� Huntley, 1996.


� Dyregrov, Hordvik, 1997


� Huntley, 1996.


� Huntley, 1996


� Gyllenswärd, 1997


� Dyregrov, Hordvik, 1995


� Huntley, 1999


� Gyllenswärd, 1997


� Huntley, 1996


� Stening, 1999
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� Stening, 1999


� Gyllenswärd, 1997


� Stening, 1999.
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� Dyregrov, 1999


� Huntley, 1996


� Huntley, 1996 s. 46
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