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Sammanfattning 
 
Den här uppsatsen handlar om döden, främst ur baras synvinkel. Jag redogör för vad olika 
författare kommit fram till, vidare för en intervju med några barn och slutligen för vad jag själv 
upplevt. Döden är en av de naturligaste delarna i ”livet”, fast den är för många något väldigt 
tabubelagt. Vi kommer alla ändå på något sätt att beröras av den. Som vuxen kanske man ofta 
lämnar barnen utanför, därför att man själv har svårt att hantera döden. 
 
Jag har läst litteratur inom detta område och försökt påvisa hur viktigt det är att skolan tar upp 
ämnet död med eleverna. En slutsats är att lärarna bör vara väl förberedda när de tar upp ämnet 
död. Så att lärarna bl a genom litteraturstudier ”fått mer kött på benen” och lärt sig hur barn 
tänker, känner och funderar över döden. Det viktigaste är att man vågar prata med varandra om 
döden, inte ta upp det när ”det händer”. Det är alltid lättare att hantera det man möter i livet om 
man är förberedd. 
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1. Inledning 
 
Döden en stor och viktig livsfråga som många inte talar om. Döden är för många tabubelagt. 
Döden är en del av livet. Det är viktigt att vi vågar fundera och tänka över vad död är och hur 
man kan uppleva det när någon dött. Får barnet sörja, hur bemöter vi barnet som sörjer? Det är 
faktorer som är viktiga för barnets framtida personlighetsutveckling. Vi vill så gärna lära våra 
barn en massa bra saker. Det är naturligt att barn lär sig att döden är en del av livet, något 
naturligt. Har vi tänkt på hur barn tänker och reagerar i sådana här frågor? Kan man som 
vuxen/lärare på något sätt ”hjälpa”5 barn att förstå döden så den blir mer naturlig? 
 
När jag var 4 år dog min far i en svår sjukdom. Under en stor del av min uppväxt har jag försökt 
bearbeta detta. Inte förrän i vuxen ålder har jag kunnat bearbeta sorgen och gå vidare. De vuxna 
tyckte att jag var för liten och skulle undanhållas från att min pappa inte fanns längre. De trodde 
att jag förstod så lite, jag var ju bara 4 år. Men jag förstod mer än de insåg. Jag har hela tiden 
under min uppväxt grubblat över detta. Det räcker inte med att säga till ett barn - ”din pappa är 
i himlen”, och sedan tro att barnet nöjer sig med det. Det har jag släpat med mig under hela min 
uppväxt, att det var konstigt på många sätt att vara utan en pappa. Han var död. Men vad var död 
egentligen, var det något normalt eller inte? Jag skämdes mycket över att vara olika de andra, 
att inte ha någon pappa. Jag ville på alla sätt undvika att prata om det. Skriva farsdagskort i 
skolan var för mig en stor fasa. När vuxna och kompisar frågade, ”vad gör din mamma och 
pappa”, försökte jag komma undan för att slippa svara. När jag var 18 år miste jag min mormor 
i en bilolycka. Då pratade vi alla om det som hänt och vad vi kände, det var helt annorlunda. 
Som vuxen har jag mist min mor, hon dog i en elakartad hjärntumör augusti 1997. Hon hade en 
svår sjukdomsperiod som jag följde på nära håll. Vi förstod alla att det var bra för henne att få 
dö och slippa allt lidande. Även våra barn följde förloppet och fick till slut se mormor när hon 
dött. Efter att ha sett en svårt sjuk mormor, såg de den frid och stillhet som råder efter döds-
ögonblicket. Jag vet att det kommer att ha betydelse i barnens framtida liv. Läkarna tackade oss 
senare för att barnen fått vara med hela tiden och att vi inte undanhållit något för dem. 
 
Det är viktigt att vi både hemma och i skolan vågar öppet tala om döden. Maare Tamm skriver 
i sin bok att ”Undervisning och bildning har i alla tider haft till syfte att förbereda unga 
människor för livet. Döden är en dimension av livet. En människa som ingenting vet om döden 
eller endast känner fruktan inför den förstår inte heller att leva, eller lever i ständig omedveten 
ängslan inför framtiden. När hon tar itu med ämnet och inför sig själv vågar bejaka dödens 
existens och integrera denna visshet med sitt eget liv växer hon både psykiskt och andligt.”1 
 
Det är viktigt att våga prata om döden i skolan så snart en fråga dyker upp, t.ex. när ett husdjur 
dött, en anhörig, en vän till ett av barnen i klassen. Man kan jobba med döden på många olika 
sätt. Ett sätt kan vara att jobba med temaarbeten om livsfrågor. Man kan även ta upp döden när 
man pratar om naturens kretslopp och se att vi människor också har ett kretslopp likasom allt i 
naturen. Vi föds och vi dör. 
 
Mitt arbete bygger till stor del på litteraturstudier. Jag har både läst facklitteratur och skönlit-
teratur. Det har skrivits mycket om detta ämne. Några böcker har jag speciellt fastnat för och 
därför använt dem i mitt arbete. Det är viktigt att öppet tala om döden, anser de flesta författare 
jag läst, för att bearbeta sina tankar om döden. Annars kan obearbetade tankar, funderingar 
kapslas in och förbli obearbetade. Jag har också gjort en intervju om döden med 36 barn i klass 
fyra 4, där jag gjorde min sista praktik. Under arbetets gång har jag även pratat med barn, 

                                                 
1 Maare Tamm Barnet och döden sid. 77 ff. 
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ungdomar och vuxna i min närhet. Det har varit både intressant och berikande att jobba med 
detta ämne. Ett stort tack för att jag fått respons, kritik och vägledning från handledaren Stefan 
Myrgård och hjälp av vänner (bl. a. Rita Uppgård) vilket gett mig nya vägar och synvinklar på 
arbetet som underlättat när jag kört fast. 
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2. Problemformulering 
 
Det är viktigt att vi vuxna förstår att barn/elever behöver tid att bearbeta sorg. Med mitt arbete 
vill jag försöka visa detta och delge några sätt man kan hantera/bearbeta sorgen. Detta gäller då 
i första hand vad vi som lärare i skolan kan göra. Kan vi göra någonting? Vilka funderingar har 
barn inför döden? Hur kan de reagera inför döden? 
 
Det är viktigt att barn får ta del av vad ”döden” innebär. Så de vågar prata om döden på ett 
sådant sätt att de kan bearbeta sorgen saknaden, känslorna för att sedan gå vidare. Förstå att 
döden är en del av livet, fast en svår del. Vi ”vuxna” måste förstå att barn behöver bearbeta det 
som hänt. Som barn går man också genom en ”kris”, den måste bearbetas för att barnet ska 
kunna gå vidare och inte bära med sig något obearbetat. 
 

3. Metod 
 
För att ta reda på hur man på olika sätt kan arbeta med döden har jag gått tillväga på följande 
sätt: 
 Genom litteraturstudier studerat olika författares åsikter om hur människor reagerar och 

bearbetar sina kriser för att kunna gå vidare i livet. Även hur en kris olika faser är, som 
man måste igenom för att den ska kunna bearbetas. 

 Hur barns sorgereaktioner och förståelse av döden är i olika åldrar. 
 Vidare genom intervjuer med barn, fått deras svar på frågor omkring deras funderingar 

kring döden (finns på s. 13 ff. och i bilagor). 
 Självupplevt genom att jag flera gånger under min uppväxt haft döden nära inpå mig 

genom att anhöriga dött. 
 
Genom att jag flera gånger mött döden i min närhet, har jag funderat på hur de olika sätten att 
hantera problemet, påverkat mig. På grund av vad jag själv upplevt vet jag, att sorg kräver 
bearbetning om man ska klara av att gå vidare. Hur man på ett bra sätt kan möta barn i ett så 
svårt ämne? Jag har pratat med barn om att livet börjar och att livet slutar. Att livet börjar, man 
föds är inte svårt att prata om med barn, däremot kan döden vara svår och abstrakt för många. 
 

4. Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att vi lärare ska få mer med oss i vår ”ryggsäck” när vi tar upp ett 
sådant svårt ämne som döden, ett sätt kan vara genom att vi studerar barnen så vi vet hur de 
tänker och känner. Döden är en av de stora livsfrågorna som alla tänker på. 
 
Livsfrågorna (livsviktiga frågor), döden en viktig livsfråga. Ingen vet vad som händer efter 
döden, det finns bara en massa förslag. Genom att barnen frågar oss vuxna så bygger de upp sin 
egen livsåskådning. Det är mycket viktigt för deras personlighetsutveckling.2 

 
Detta är ett svårt ämne att undervisa i och ta upp i skolan det krävs mycket av läraren. Eftersom 
det är en viktig del av livet borde det vara något som tas upp naturligt i skolan. Men som lärare 
måste man känna att man klarar av att ta upp det. Det är därför en fördel om man som lärare haft 
döden nära inpå sig så man kan visa på självupplevda händelser. Man bör själv ha bearbetat sina 
egna frågor och tankar kring döden. Men även att man läst litteratur inom ämnet. Litteratur som 

                                                 
2 Elisabeth Carlsson, religionspsykolog. TV-programmet UR-Livsviktigt. 1998/11/08 
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är bra att läsa är litteratur som bl a tar upp barns utveckling och mognad i olika åldrar när det 
gäller livsfrågor, hur barn kan reagera. Man måste vara väl förberedd och veta var man själv 
står i detta ämne. Det underlättar och gör att barnen får en förståelse för döden. Därför vill jag i 
mitt arbete visa på hur viktigt det är att vi, barn som vuxna, öppet talar med varandra och inte 
tabubelägger något så naturligt och normalt som döden. Jag håller med Johanna Nordstedt som 
säger i en tidningsartikel ”Samtalen syftar till att man ska bli hel människa igen och kunna leva 
vidare.”3 I Lärarnas tidning skriver Björn Andersson vad doktoranden Eva Johansson tycker: 
”Det är viktigt att vi vuxna visar att de existentiella frågorna är gemensamma oavsett ålder.”4 
Det vill jag verkligen stryka under på hur oerhört viktigt det är. 
 

                                                 
3 Johanna Nordstedt ”De ger hjälp i sorgens stund” Avesta Tidning 98/11/06 
4 Björn Andersson ”Viktigt tala med barn om liv och död” Lärarnas tidning 1998:19 
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5. Teorier kring död och sorg 
 
Medmänsklighet 
 
En bok som jag läst vill jag ta upp särskilt. Det är boken ”En bro över mörka vatten” av Stig 
Jonsson och Annika Hagström. Boken skrevs som en frukt av många års möten med människor 
i kris bl a har de skrivit om den svåra bussolyckan i Möbödalen i Norge 1988 då tolv barn och 
fyra vuxna omkom från Kista församling. Människor som upplevt sorg och nära anhörigas död 
berättar om hur viktigt det är att hitta människor som har medmänsklighet, tålamod, ork och 
ödmjukhet att lyssna och vara närvarande. Att höra andra berätta om sin sorg och sina reak-
tioner kan bli en hjälp att förstå att man inte är ensam i sin sorg.5 

 
Vi behöver varandra, vare sig det gäller stora eller små kriser. En människa i sorg behöver 
naturlig och vardagsnära kärlek och omsorg från sin omgivning. Så något naturligare borde det 
vara att ta upp döden i skolan. 
 
Förståelse/Empati 
 
En av de viktigaste sakerna när det gäller sorg - död, är att man som lärare har förståelse för vad 
som hänt. Det är inte bara en fråga om en intellektuell art, utan också om en inlevelse på ett 
djupare plan. 
 
Empati är förmågan att sätta sig in i en annan människas känslor, att känna med den andre, att 
kunna uttrycka sig i känslor inför människor som har det svårt. ”I empatin ligger också att 
kunna visa sin förståelse - vilket inte behöver innebära att man håller med om allt”, skriver den 
kände psykiatern Johan Cullberg. Förståelse behöver inte alltid uttryckas verbalt utan är mer 
den hållning av respekt och uppmärksamhet man visar den sörjande.6 
 
Att ha en empatisk förståelse för en person innebär också att inse att känslorna är hennes och 
inte ens egna. Man måste kunna ta steget ”ur” hennes värld och ge nya perspektiv och infalls-
vinklar på situationen, för att hon ska få en bättre förståelse för den situation hon hamnat i. Det 
kan också vara lätt att bli engagerad och ”känna med” ett barn, men det får inte bli på bekostnad 
av att man förlorar perspektivet på situationen, där båda parter behöver komma vidare. 
 
Empati betyder alltså att kunna fånga upp en människas känslomässiga budskap utan att för den 
skull behöva tillfredsställa dennes behov och krav.7 
 
Krisens förlopp 
 
Även ett barn går igenom en kris när den förlorar en nära anhörig eller vän. Vi lärare behöver ha 
kunskap om att en kris har olika stadier för att kunna hantera ett barns sorg. Det har forskats 
mycket på hur ett krisförlopp är. Jag har tagit del av vad Elisabeth Sellerfors skriver/anser i sin 
bok ”Föräldrasamtal” 
 
Eftersom vi är olika som människor/barn reagerar vi på olika sätt inför det som händer. 
Händelser i livet som kan vara mycket svåra för en människa att uppleva, kan vara nästan utan 

                                                 
5 Stig Jonsson, Annika Hagström, En bro över mörka vatten (Bokförlaget Cordia 1997). 
6 Stig Jonsson, Annika Hagström, En bro över mörka vatten (Bokförlaget Cordia 1997) sid. 69. 
7 Elisabeth Sellerfors, Föräldrasamtal (Studentlitteratur. Lund 1990), sid. 33. 
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betydelse för en annan. Man kan inte förutse en annan människas reaktioner och känslor. En 
person bearbetar en kris på ett sätt och en annan person på ett annat, det tar olika lång tid att 
bearbeta en kris. Hur man visar sina känslor är också väldigt individuellt. Någon blir arg där en 
annan blir ledsen osv. 
 
Trots dessa individuella olikheter har man ändå funnit att förloppet för en psykisk kris är ganska 
lika. De olika faserna kan man se som en naturlig läkningsprocess ur krisen. 
 
Chockfas 
 
En människa kan hamna i ett chockstadium vid oväntade, dramatiska händelser. Man upplever 
att hela ens tillvaro domineras av kaos, förtvivlan och framtidslöshet. Ens livsmönster har gått 
sönder. Så kan det också kännas för ett barn som mist en förälder eller ett syskon. Man håller 
verkligheten ifrån sig och tänker bara på det som hänt, tar inte emot information. I denna fas 
kan det verka som vissa har allt under kontroll, men inuti sig själv kan allt vara i totalt kaos. 
Andra beter sig panikartat och reagerar mycket häftigt. Vid ett senare tillfälle vet de inte vad 
som hänt eller sagts. Det kan ta dagar innan de vaknar upp ur sin overklighet. Men det kan 
också bara ta några minuter. 
 
Reaktionsfas 
 
Till slut tränger sig ändå verkligheten på och man lyckas i längden inte hålla det smärtsamma 
ifrån sig. För att kunna ”överleva” denna psykiska smärta utvecklas olika försvar för att skydda 
sig mot verkligheten, så att man bit för bit tar in det som hänt. Allt i ens tankar är fortfarande 
riktat mot vad som hänt. Ilska, sorg, förtvivlan och skuldkänslor är vanliga. Man försöker få en 
förståelse för varför detta har hänt. Ett ”varför” riktas ofta mot omgivningen. Det kan ta flera 
veckor att orka släppa in verkligheten. 
 
Bearbetningsfas 
 
Smärtan lyckas man undan för undan hålla ifrån sig kortare eller längre stunder. Man börjar 
kunna se lite framåt. Naturligtvis finns frågorna fortfarande kvar och en längtan att få klarhet i 
det som hänt är stark. Behovet är stort att om och om igen få gå igenom det som hänt. Man 
försöker dock att finna lösningar i den situation man hamnat i. Denna fas kan ta upp till ett år. 
 
Nyorienteringsfasen 
 
Till stor del är smärtan av den plågsamma händelsen borta. Ärret finns kvar. Något som är 
viktigt att komma ihåg är att sorger aldrig blir helt avslutade. Speciellt kan detta gälla föräldrars 
sorg över sitt döda barn. 
 
Under denna fas kan man t o m hitta nya värden i livet. Livsmönstret har för många förändrats, 
man trots detta börjar man se framåt. Så småningom kanske man ser att det också tillförts något 
i ens liv, även om man önskar att aldrig mer behöva gå igenom något liknande i ens liv. Att 
förstå en kris kan ge nya värden och en mognad i livet. Detta kan komma långt senare och bör 
inte ges som en tröst till den som är mitt inne i en kris.8 
 

                                                 
8 Elisabeth Sellerfors Föräldrasamtal (Studentlitteratur, Lund 1990), sid. 58 ff. 
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Olika förutsättningar 
 
Men alla kriser blir inte bearbetade. Alla har vi olika förutsättningar att klara av påfrestningar i 
livet. Man har kanske inte fått stöd i omgivningen, så rädslan att möta detta smärtsamma ensam 
har gjort att känslor och upplevelser kapslats in. En olöst kris gör sig ständigt påmind i 
situationer, som liknar den svåra situation man värjt sig från. Om t ex en separation från en nära 
anhörig ej fått bearbetas, så kan man i framtiden uppleva det väldigt svårt att skiljas ifrån 
människor man tycker mycket om. Inkapslad sorg kan också föra med sig en ”rädsla” för livet. 
Allting är oengagerat, och en djup känsla av ensamhet kan uppstå. 
 
Barn och sorg 
 
Omkring 90 000 människor dör varje år i Sverige. Det är 2 000 personer som varje år tar sitt 
eget liv och det är inte bara ensamstående barnlösa människor som gör det. Även en mamma till 
småbarn kan begå självmord. Omkring 4 000 personer dör i olyckor årligen. Så många som ca 
20 000 gör självmordsförsök (Dyregrov, 1990). Det innebär att utsikterna för att ett barn på ett 
eller annat sätt skall beröras av döden är stora.9 

 
Förr 
 
För många år sedan, kanske för flera generationer sedan, syns livet ha varit mycket enklare än 
det är idag skriver Maare Tamm i sin bok ”Barnet och döden” jag har tagit med vidare vad hon 
skriver om hur det kunde vara förr och nu när det gäller tankar och funderingar kring döden. 
 
I vårt land fick barnen förr vara med och finna det naturliga i att vi alla dör en gång. Det skedde 
ofta att man i hemmet, där alla var med, man såg den döde och tog farväl. Det fanns seder och 
traditioner som hjälpte människorna i de svåra frågorna. Barnen hade förr ofta en trygg och 
harmonisk uppväxt tack vare familjens sammanhållning och generationsrikedom. Man 
berättade sagor, myter och bibliska berättelser som hjälpte till att bearbeta de svåra frågorna 
kring döden. Lekfullt och lyriskt berättade sagorna om liv och död, kärlek, godhet och ondska. 
Berättelserna var ofta skrämmande men gav ändå en trygghet genom sin övernaturliga värld, 
där endast de onda gick en hemsk död till mötes.10 Det var i samband med första världskriget 
som döden försvann ur barnböckerna. Det är rimligt i förhållande till vad kriget innebar, med 
massdöd för Europas folk. 
 
Det blev en vändning efter kriget, folk fick det bättre, tack vare den medicinska forskningen och 
välståndet ökade mer och mer. Generationsklyftorna ökade på grand av trångboddheten och 
urbaniseringen, folk började flytta in till städerna. På 70-talet ville man åter förena generatio-
nerna, ta bort det tabubelagda om döden, och istället så odramatiskt och uppriktigt som möjligt 
prata om vad döden innebar. 
 
Nu 
 
Idag får barnen också höra sagor under sin uppväxt. Men till skillnad från gårdagens barn växer 
många barn i dag inte upp i den trygghet som en stor familj eller ett traditionellt samhälle kan 
ge. Det är inte bara sagor som barnen konfronteras med. Barn kommer i kontakt med reportage 
och böcker som skildrar den realistiska döden, där pappa, mamma eller syskon dör genom en 
plågsam och dödlig sjukdom eller en olycka. Religiösa berättelser som förr gav tröst är till stor 
                                                 
9 Monica Fahrman Barn i kris (Studentlitteratur, Lund 1993), sid. 47. 
10 Maare Tamm Barnet och döden (Esselte studium, 1986), sid 1ff. 
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del borta ur barnens värld idag. Videon och serietidningarna framställer döden på olika 
våldsamma sätt. I TV-media ser barnen bilder av döden. Bilder av svältande barn i tredje 
världen, krigsoffer, olycksoffer matas dagligen in i våra huvuden. Dessa bilder skapar ångest, 
skräck och en känsla av obegriplighet hos oss. Vi möter döden verklig men ändå overklig - på 
avstånd - den är inte förmedlad genom egen erfarenhet utan genom bilden. Samtidigt som 
barnen kommer i kontakt med realistiska framställningar av döden genom massmedier, är 
döden i deras egen närmiljö, både osynlig och outtalad. Människor i närmiljön dör idag på 
sjukhus, för barnet under obegripliga former. De försvinner i den gåtfulla tystnaden som kallas 
döden, utan att någon förklarar för barnet vad som hänt, eller är att villig att diskutera om-
ständigheterna kring dödsfallet. Ibland, och kanske inte så sällan, får barnet inte ens vara med 
vid någon nära anhörigs begravning. Den döde far sin färd, upplöses i det tomma intet. Minnena 
bleknar snabbt, man talar inte längre om den döde så inga minnesbilder finns kvar. Döden blir 
en skrämmande gåta, en tystnad och ovisshet som ger fruktan.11 

 
I vårt land i den kultur, som vi lever i nu har vi svårt att på ett enkelt och naturligt sätt prata med 
våra barn om döden. Vi gör det ganska ångestfritt när det handlar om att gamla människor dör 
eller när ett djur dör. Men när ett barn eller en förälder dör, kan det vara ganska svårt att prata 
om det som hänt. 
 
Barn i åldern 5-6 år brukar ha frågor som rör det existentiella i tillvaron. De frågar både om det 
som rör livet och döden. För oss vuxna kan det vara svårt att besvara dessa frågor. De områden 
som frågorna rör sig om är i många fall så abstrakta att det kan vara svåra att finna en bra 
förklaring så att barnen förstår. Något man bör tänka på är att barn alltid frågar efter sin egen 
fattningsförmåga. Frågor från mindre barn rör sig ofta om konkreta och praktiska saker. När vi 
vuxna ska försöka svara på frågor om döden ”trasslar” vi till förklaringarna, vi gör en mängd 
omskrivningar och detta bottnar i regel i att dölja den egna ångesten inför döden. Ofta märker 
barnen vår osäkerhet.12 Vår kultur ställer till problem inom detta område. 
 
När vi ska svara på frågan om någon dött, svarar vi ofta: ”Hon har somnat in, han har gått bort” 
etc. Ett litet barn som får höra att Mormor har ”gått bort” kan reagera med fruktansvärd ångest 
när mamma ska gå bort. Det kanske vi vuxna inte tänkt på. Barn är väldigt konkreta i sitt 
tänkande så de förstår inte symboliken i vårt språk. Tänk om vi kunde vara konkreta i våra svar. 
Även mindre barn kan ta emot en smärtsam information om informationen bärs fram på ett sätt 
som är anpassat på deras nivå efter deras utveckling och ålder. Ibland förstärker vi deras 
förnekande. Vi tror att vi hjälper barnet genom att hålla det svåra borta. Vi försöker kanske 
skydda oss själva.13 
 
Sorgereaktioner 
 
”Ibland tror vuxna att förlusten är lättare för barn och ungdomar att bära än för vuxna. Deras 
sorg är lika intensiv och djup som vuxnas, men den ser inte likadan ut och tar sig olika uttryck i 
olika åldrar”.14 

 
Ur Monica Fahrmans bok ”Barn i kris” citerar jag vad hon anser om vilka barns sorgereaktioner 
kan vara vid sorg. 

 Ångest 

                                                 
11 Maare Tamm Barnet och döden (Esselte studium, 1986), sid 1 ff. 
12 Monica Fahrman Barn i kris (Studentlitteratur, Lund 1993), sid 47 ff. 
13 Monica Fahrman Barn i kris (Studentlitteratur, Lund 1993), sid 48. 
14 Britta Albons, ”I livet är Idas döda syster med”. Dagens Nyheter 98/02/24. 
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 Starka minnen. Helt plötsligt minns barn sådant som det gjort tillsammans med sin 
förälder. Barnet använder sig av dessa minnen för att i sitt inre kunna hålla kvar bilden 
av sin förälder. 

 Sömnrubbningar. När man sover så drömmer man och drömmarna speglar ju vårt inre. 
Den ångest och sorg som barnet kanske kan hålla borta under dagtid kommer fram i 
drömmen. Drömmarna är dessutom ocensurerade. Barnet saknar kontroll över sitt liv i 
drömmen och det är därför vanligt med sömnrubbningar. 

 Nedstämdhet, längtan och saknad. Ett barns förmåga att längta är en viktig faktor i 
sorgeprocessen. Barnet behöver hjälp med att känna igen denna längtan samt att också 
försöka stå ut men den. 

 Vrede och beteende som kräver uppmärksamhet. Ett barn kan bli mycket aggressivt för 
att ”pappa har gått och dött”. Ofta har vi vuxna svårt att förstå denna aggressivitet som 
barn kan visa mot den döde. ”Man talar illa om de döda” är ju ett uttryck som man 
ibland får höra. Även vi vuxna kan av samma anledning som barn känna ilska mot den 
döde. Ofta handlar denna ilska om övergivenhet. Barnet känner sig övergivet. Vreden 
och aggressiviteten bottnar naturligtvis också i att barnet mår psykiskt dåligt. 

 Skuld, självförebråelse och skam. Om ett syskon dör kan barnet känna skuldkänslor. 
Har man önskat livet ur sin lillebror och lillebror dör, så kan det väcka starka skuld-
känslor. 

 Skolsvårigheter. När världen har rasat är det givetvis inte särskilt lätt att koncentrera sig 
på skolarbetet. Alla tankar är upptagna på vad som hänt. Dessutom är det smärtsamt för 
ett barn som förlorat sin mamma att höra att de andra barnen pratar om sina mammor. 

 Kroppsliga smärtor. Kropp och själ hänger ihop. Det är en kunskap som vi mer och mer 
får förståelse för. Vi talar om psykosomatiska sjukdomar. Psyke betyder själ och soma 
betyder kropp. En själ som är i kris kan naturligtvis avsätta sig i kroppsliga symtom. 
Barnet kan få magvärk, huvudvärk etc. 

 Regression. Inför svåra påfrestningar är det vanligt att ett barn regredierar och blir litet 
och behövande igen. Barnet kanske börjar suga på tummen och kissa på sig. I och med 
att barnet regredierar avstannar också den normala utvecklingen för en tid tills barnet 
har anpassat sig och integrerat det som hänt. 

 
Monica Fahrman skriver i sin bok ”Barn i kris” om läkaren och psykoanalytikern John Bowly, 
som ägnat mycket tid att studera relationer mellan föräldrar och barn. Han har även studerat 
barns sätt att reagera på förluster av viktiga närstående. Han anser att i och med att barnet skapat 
en relation med mamman och att mamman har blivit viktig, så reagerar barnet med separa-
tionsångest och sorg även vid korta separationer. Han menar också att dessa korta separationer 
ger barnet träning i att sörja. På vilket sätt barnet får sörja och hur barnet blir bemött i sin sorg är 
viktiga faktorer i den framtida personlighetsutvecklingen. 
 
Beträffande sorgearbetet, säger John: ”Ett öppet uttryckande av protest och längtan efter 
individens återkomst är en nödvändighet för ett sunt slutförande av sorgearbetet. Om inte dessa 
känslor får komma till uttryck är det troligt att realitetstestningen kommer att misslyckas och att 
den orealistiska längtan efter återförening med den avlidne kommer att fortleva på en omed-
veten nivå”.15 

 

                                                 
15 Monica Fahrman Barn i kris (Studentlitteratur, Lund 1993), sid. 50 ff. 
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Barns förståelse av döden i olika åldrar 
 
Nedan följer en sammanfattning av Atle Dyregrovs åsikter om hur barns förståelse av döden i 
olika åldrar kan vara. Atle Dyregrov är en psykolog från Norge med stor erfarenhet av kris-
psykologi. 
 
0-5 år 
Barn under fem år uppfattar inte döden som något stadigvarande. De tror att man kan dö och 
sedan bli levande igen. De förstår man när man hör deras sätt att prata om döden. 
 
- Kan vi inte hjälpa mormor att komma upp ur graven? 
- Kommer mamma tillbaka snart? 
- Var går bussen till Jesus? 
- Kan vi ta med glass till pappa i graven? 
 
Barnen är konkreta i sitt tänkande i den här åldern. Men trots att de inte har utvecklat sitt 
dödsbegrepp fullt ut kan de reagera starkt på dödsfall i den åldern. Även barn under två år kan 
ge uttryck för att någon är borta och komma ihåg det långt senare. 
 
5-10 år 
 
Barn i åldrarna fem till tio år utvecklar gradvis en förståelse för att döden är något oåterkalleligt. 
De förstår också att alla livsfunktioner upphör. De är fortfarande väldigt konkreta i sina tankar. 
De behöver konkreta uttryck (bilder, ritualer, gravstenar osv.) som ett stöd i sitt sorgearbete. 
Barnens förståelse för orsaken till döden är också konkreta. De förstår att orsaken kan vara 
resultatet av yttre händelser, t ex olyckor och våld. Men även att det kan vara av inre processer 
som sjukdom och hög ålder. 
 
Från 10 år 
 
Från och med tioårsåldern blir barnens förståelse för döden allt mer abstrakt och de börjar förstå 
de mer långtgående konsekvenserna av ett dödsfall. De tänker mer på rättvisa och orättvisa, det 
övernaturliga och ödet. Tillsammans med förändringar som sker i den åldern med det biolo-
giska, psykologiska och på det sociala området, kan dödsfallet leda till väldigt starka reaktioner 
från ungdomarnas sida.16 

 
Atle har gjort en sammanställning om barns förståelse av döden uppdelad i de tre stadierna i 
skolan: 
 
 Barn på lågstadiet kan ha problem med att förstå att döden är slutgiltig och att alla 

livsfunktioner upphört. De är mycket konkreta i sina uppfattningar och kan ibland ha 
svårt att förstå att den som ligger begravd i jorden samtidigt kan finnas i himlen. De 
ställer enkla och konkreta frågor och är rädda för att skiljas från föräldrar och personer 
de tycker om. 

 Barn på mellanstadiet har en mycket bättre förståelse av att döden är slutgiltig och 
varaktig. De förstår betydligt mer av vad döden innebär i ett långsiktigt perspektiv. De 
kan vara upptagna av det orättvisa som hänt, men de är ändå konkreta i sin förståelse 
och i sina reaktioner. 

                                                 
16 Atle Dyregrov Barn i sorg (Studentlitteratur, Lund 1990), sid 13 ff. 
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 På högstadiet och i gymnasiet blir reaktionerna mer lik de vuxnas, men framförallt 
flickorna uppvisar mer intensiva känslomässiga reaktioner. Ungdomarna inser den 
långsiktiga innebörden av ett dödsfall och kan grubbla över den djupare meningen med 
vad som skett. Eftersom ungdomen utgör en period som går ut på frigörelse och själv-
ständighet från familj och föräldrar kan en krissituation skapa svårigheter under en 
utvecklingsfas vilken redan är fylld av problem.17 

 

                                                 
17 Atle Dyregrov, Magne Raundalen Sorg och omsorg (Studentlitteratur, Lund 1995), sid 15. 
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6. Vad kan skolan göra? 
 
Hur kan jag som lärare ta upp ämnet död i skolan? 
 
Hur ska vi kunna förstå barn om vi inte frågar dem, så vi får reda på hur de tänker, vad de förstår 
och vad de inte förstår: Hur kan vi hjälpa dem få svar på frågor, varför det händer. Man kan 
börja med att läsa en bok i ämnet som passar för barnen. Sedan kan boken diskuteras och de 
frågor som kommer upp. För att jobba vidare med döden bör varje elev få chans att berätta hur 
han/hon uppfattar döden så man utifrån deras nivå om döden gå vidare. Man kan göra en 
intervju där de kan svara hur de ser på döden. 
 
Intervju om döden 
 
Jag gjorde en intervju med 36 barn i årskurs fyra, i den klass där jag gjorde min sista praktik. 
Jag gick till väga på följande sätt: 
 
Jag intervjuade eleverna vid två tillfällen, 18 elever vid varje tillfälle. Varje elev fick ett blad 
med frågor som de sedan i lugn och ro fick besvara utifrån sina egna erfarenheter och tankar om 
döden. 
 
De som ville fick skriva namn eller bara kryssa i om de var en flicka eller en pojke. Det är bara 
jag som intervjuare som kommer att läsa svaren och de får tillbaka sina svar senare. Jag talade 
om det för barnen för jag tycker att det är viktigt att de vet att inte vem som helst kan läsa det, 
eftersom det kan vara väldigt personligt det de skriver. 
 
Här nedan följer en sammanställning/resultat av intervjun. Frågor och svar finns att läsa i 
bilagorna (s 21-24). Många av frågorna kan vara svåra att svara på eftersom man egentligen 
inget vet om döden. Det är bara ens egna tankar och gissningar och det man hört andra sagt. 
Svaren är sedan vägledande hur man kan jobba vidare. 
 
1. Vad tänker du på när du hör ordet död? 
 
Några av barnen svarade med ord om känslan som rädsla - ledsen. En del tänkte på mor- och 
farföräldrar eller andra som dött, någon på ett djur som dött. En pojke svarade - Det är tragiskt, 
man blir ledsen och kan känna sig sorgsen. En flicka svarade helt konkret - man försvinner bort 
från allt, glömmer bort allt från sitt tidigare liv. 
 
2. Vad tror du händer när man dör? 
 
Pojkarna tror att det stannar vid att man blir begravd, maskarna äter upp en, man ruttnar. Några 
pojkar tror att man kommer till någon annan värld, himmel eller helvete. Däremot tror många 
flickor att man kommer att leva ett annat liv någonstans. Antingen som människa, djur, spöke 
eller skelett. En flicka svarade: - Man begravs sen blir man en ny människa, själen går över till 
den nya människan. 
 
3. Hur tror du det känns när man dör? 
 
Läskigt - tråkigt - man är trött - ont - som vanligt - svårt. Några elever svarade lite mer konkret. 
- Det känns nog skönt för de gamla och sjuka. - Det beror på om hjärtat stannar då känner man 
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inget, men om man pinas så känner man något. - Sorgligt eller skönt om man fått en stillsam 
död med lugn och ro. - Som ett skott i huvudet. 
 
4. Är du rädd för döden? Varför? 
 
På den här frågan svarade pojkarna nästan alla olika. - Ja, det ser läskigt ut. - Nej det är inget 
farligt. - Inte när man är gammal, men när man är liten. 
Samma gäller med flickorna. - Ja, jag vill inte dö för det känns obehagligt. - Nej, man får 
komma till himlen och träffa sina släktingar. - Lite, för att man försvinner. - Nja, jag tror inte 
det, alla kommer att dö. 
 
5. Om du skulle dö vad skulle du sakna mest? 
 
De flesta både pojkar och flickor svarade: - Familjen, släkt och vänner eller husdjur. Några hade 
andra svar som - Inget. - Allt hänger ju med dit. - Inget för jag kommer och hälsar på - Inget för 
då kan man ju inte prata eller göra någonting. 
 
6. Om du hade tre månader kvar att leva, vad skulle du göra då? 
Många svarade: 
- Vara med släkt och vänner, - Ut och resa. - Ge bort saker och pengar. 
- Säga hej till alla … sen vänta - grina - vila - ingenting. 
 
En intervju kan man utveckla mer. Jag hade tänkt jämföra om hur svaren såg ut mellan pojkar 
och flickor, men tiden ville inte räcka till. 
 
Vad gör skolan? Frågor att fundera över 
 
Hur kan vi förbereda oss om något barn i gruppen drabbas av svår sorg? 
Har skolan en beredskapsgrupp eller krisgrupp? 
Vilka kontaktpersoner finns att tillgå? 
Är vi verkligen beredda om något skulle hända? 
 
Det är många dödsfall som på många sätt angår oss i skolan. Det kan därför vara bra att 
förbereda sig. Atle Dyregrov anser att. ”Erfarenheten visar att mental förberedelse och plane-
ring före dödsfall och andra kritiska händelser leder till en åtskillig bättre hantering än om man 
bara ”tar det som det kommer”. Därför kan man ha god nytta av att göra en del saker som ökar 
skolans förmåga att ta itu med sådana problem, t ex följande: 
 
* Temat för en lärardag kan vara hur man handskas med dödsfall i skolan och i klassen. 
* Lärarna kan gå kurser som handlar om barn och sorg eller själv organisera en sådan kurs. 
* Låta en grupp lärare fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom området så att de kan 
fungera som resurspersoner för de övriga. Se till att skolan har böcker som kan användas som 
fördjupningslitteratur av intresserade lärare och som kan användas i klassrummet. 
* Alla skolor borde ha en plan för att hantera kris och katastrofsituationer när någon kan ha 
skadats eller omkommit. 
(Man kan även ha en plan utarbetad för risksituationer som kan uppstå för en viss skola. Det kan 
röra sig om vilken sorts industri som finns i närheten, om man använder skolskjutsar eller om 
det finns risk för ras eller lavinolyckor”.)18 

                                                 
18 Atle Dyregrov Barn i sorg (Studentlitteratur, Lund 1990), sid 75 ff. 
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Hur berättar man om ett dödsfall för eleverna? 
 
Atle skriver i sin bok ”Barn i sorg” att: 
Det är först och främst polisens ansvar att berätta för de anhöriga om någon omkommit i någon 
olycka. De kan delegera detta ansvar till andra, vanligen till prästen i den församlingen familjen 
tillhör. Det kan även inträffa situationer där det blir en lärares uppgift att underrätta ele-
ven/eleverna om att någon nära anhörig till någon elev dött. Det bör vara någon som ele-
ven/eleverna har en bra relation till som talar om det som hänt t ex klassföreståndaren. 
 
Man bör skaffa sig ordentlig information från polis eller andra myndigheter skaffa sig ordentlig 
information. Så att man kan så korrekt som möjligt kan svara på frågor som hur det skedde och 
när det skedde. När man berättar om det som hänt bör man vara på en lugn och ostörd plats. 
Berätta det direkt och öppet, men med en viss mental förberedelse. Vänta inte till dagens slut. 
Man ska ha god tid på sig, så de reaktioner som kommer kan få utlopp.19 
 
Vad gör skolan när någon har dött? 
 
Frågor och funderingar man kan ha med sig när man kommer i en situation när någon elev dött. 
Det bästa är att man funderat över dessa frågor före ett ev. dödsfall så man har en beredskap om 
vad man ska göra. Här nedan följer exempel på dessa och funderingar. 
 
Personer som haft mycket med eleven att göra bör komma överens om ett möte så fort de kan. 
På mötet bör man ta upp följande: 

 Hur planerar vi följande skoldag? 
 Hur skall skolan markera det inträffade? 
 Vad gör vi med elever i andra klasser som kände den avlidna? 
 Vad bör göras i den avlidnas klass? 
 Vilken konkret information kan vi ge eleverna? 
 Var får vi tag i nödvändig information? 
 Hur ställer vi oss till pressen, om olyckshändelsen är av den arten att journalister in-

finner sig? 
 Finns det andra resurspersoner i vår lokalmiljö som det kan vara värdefullt att ta kontakt 

med? 
 Vad bör vi iaktta i kontakten med de anhöriga? 
 Vad gör vi beträffande informationen till hemmet? 

 
Skoldagen kan vara så här när någon dött 
 
Lärarna har blivit informerade av krisgruppen på morgonen om det som hänt. När eleverna 
kommer till skolan flaggas det på halv stång (om det finns en flaggstång). Efter en kort 
information i klassrummet går eleverna med sin lärare till den plats där alla elever på skolan ska 
få information om det tråkiga som hänt, t ex matsal, aula. När eleverna samlats håller en lämplig 
person t ex rektor en kort minnesstund över den avlidna. Lugn och värdighet bör genomsyra 
denna minnesstund. Man bör ge eleverna konkret information om när, var och hur det har hänt. 
Det hindrar att felaktiga rykten om det som hänt sprids. Detta är av oerhörd vikt. Där elever inte 
fått information tar fantasin över. Fantasin är oftast värre än verkligheten. 
 

                                                 
19 Atle Dyregrov Barn i sorg (Studentlitteratur, Lund 1990), sid 79 ff. 
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Har läraren fått reda på att någon dött strax innan skoldagen börjat, är det lämpligt att ge 
information om det som hänt i klassrummet. Något som vi lärare bör tänka på är att inte dra in 
oberörda elever i en sorg de inte har något förhållande till. Barn rycks lätt med av en känslovåg 
i skolan. Det är både bra och viktigt att lära sig respekt och att respektera en markering i skolan, 
även för elever som inte kände den döde. Men där går gränsen. 
 
Efter en gemensam minnesstund kan de som kände den döde bäst, den dödes klass och andra 
närstående elever gå ett steg vidare. De kan samlas för att få ännu mer information om t ex. hur 
man kan reagera på när man är med om att en klasskamrat dött. 
 
Att samtala om: 
Vad händer med oss när vi upplever sorg. Man är inte ensam om att reagera både psykiskt och 
fysiskt på vad som hänt. Få förståelse för att man kan reagera olika eftersom vi människor är 
olika och har olika känslomässiga förhållande till det som hänt. Hur kommer de närmaste 
skoldagarna att bli? Ska eleverna delta i begravningen? Poängtera att nu är det viktigt med 
sammanhållning och vänskap i klassen. Eleverna måste få fråga om de har frågor. 
 
Vad som än händer de följande dagarna är det viktigt för en lärare att vara lyhörd, visa vid-
synthet och tillmötesgående, hjälpa eleverna att komma med personliga uttryck för sin sorg. All 
personal på skolan bör vara välinformerade. Vaktmästaren kanske kan släppa in eleverna 
tidigare i klassrummet bara för att de behöver få sitta där, det kan vara viktigt för dem. De 
kanske vill spela musik, läsa upp en dikt de skrivit m.m. Det är viktigt att sorgearbetet får ta 
tid.”20 
 
Skolan bör ha två huvudmål 
 
Att göra ett bra sorgearbete bland dem som sörjer. 
Att se till att de som inte sörjer inte heller börjar göra det. Att gråta andras tårar hjälper ingen. 
 

                                                 
20 Steinar Ekvik Skolan och elever i sorg (Studentlitteratur, lund 1993), sid. 9 ff. 
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7. Litteratur och slutdiskussion 
 
Jag har valt att jobba med en av de svåraste livsfrågor vi har, döden. Det är svårt att ta upp 
döden i skolan. Men jag anser att det är en av vår viktigaste fråga i livet som vi alla behöver 
bearbeta, gammal som ung, den är viktig för alla. 
 
Maare Tamm tar upp i sin bok, ”Barnet och döden”. Döden är en dimension av livet. Den som 
ingenting vet om döden, förstår inte heller att leva livet. Man måste ta itu med ämnet och inför 
sig själv bejaka dödens existens i sitt eget liv. Då växer man både psykiskt och andligt. Tamms 
bok ger oss kunskap om döden för att bättre förstå barn och hjälpa dem att växa och mogna som 
människor. 
 
Steinar Ekvik beskriver i sin bok, ”Skolan och elever i sorg” hur man rent praktiskt kan handla 
när skolan drabbas av sorg. Han poängterar särskilt något som jag också tycker är väldigt 
viktigt, att eleverna behöver få prata ut om det som hänt. Även att lärarna och personalen är 
öppna, kan lyssna och ta den tid i anspråk som behövs för eleverna. 
 
I boken ”En bro över mörka vatten” säger Stig Jonsson att det är oerhört viktigt att den som 
upplever sorg, inte ska behöva vara ensam i sin sorg. Det är viktigt att få prata med andra som 
är/har varit i samma situation. Vi behöver vara medmänniskor som kan lyssna, ta tid, finnas till 
för den sörjande. Detta tycker jag är något bland det viktigaste när det gäller bearbetning av 
sorg, för att kunna gå vidare ur sorgen och kunna se framåt. Det var väldigt viktigt för mig i min 
sorgebearbetning. Jag tycker att jag fått några svar på mina funderingar och frågor i arbetet. 
Barn behöver tid för att bearbeta sin sorg. (Svar från litteraturen och svar från mig själv.) 
Några sätt att hantera/bearbeta sorg på. (Svar från litteraturen, mig själv och intervjuerna.) 
Vilka funderingar har barn inför döden? (Svar från intervjuerna jag gjorde.) Hur kan barn 
reagera? (Svar från litteraturen.) 
 
Hur man än arbetar med detta ämne i skolan tycker jag det är viktigt att man lyssnar på 
eleverna. Ofta ser barn väldigt naturligt på saker, det är vi vuxna som inte riktigt vågar tro på 
barnen. Förstör inte deras bild av döden, om de har en ”harmonisk” bild av döden. Vi får istället 
fortsätta där de är i sin bild av döden, för att de ska utvecklas och få en beredskap att klara av 
svåra delar som de kommer att möta i sitt liv. 
 
Jag tycker det är viktigt att jag som lärare försöker skapa harmoniska och trygga elever när det 
gäller denna svåra livsfråga. Jag hjälper dem att rustas för ”livet”. 
 
Jag vill knyta ihop mitt arbete med att säga: 
 
 Alla oavsett ålder behöver tid för att bearbeta sorg. 
 Vara en medmänniska med den som har sorg. 
 Lyssna på den som har sorg. 
 Våga prata om död. 
 Döden är en naturlig del av livet. 
 Ta upp ”Döden i skolan”. 
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8. Som en bro över mörka vatten 
 

Som en bro över mörka vatten 
När du är trött – När du vill fly 
Och oron viskar att: Din dag ska aldrig gry. 
Jag är hos Dig – Känn handen kring din hand. 
Var stilla. Var ej rädd. 
Som en bro över mörka vatten 
Skall jag bära Dig. 
Som en bro över mörka vatten skall jag bära Dig. 
 
När skuggan faller kall. Där du går fram. 
När fågeln inte längre syns, och solen dör. 
Jag tänder ljus. Jag tänder himlens ljus. 
Var trygg. Och tro på mig. 
Som en bro över mörka vatten skall jag bära Dig. 
Som en bro över mörka vatten skall jag bära Dig. 
 
Styr mot havet nu, segla bort. 
Nu är Din korta stund. 
Det liv Du väntat på, följ vågens väg. 
Se. Djupen skrämmer ej. Jag är ju här – hos Dig. 
Som en båt över mörka vatten 
Som en båt över mörka vatten skall jag bära Dig. 
 
Bridge Over Troubled Water 
Text och musik: Paul Simon. Svensk text: Åke Arenhill. 
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10. Bilagor 
 
l. Vad tänker du på när du hör ordet död? 
 
Pojkar: 
Jag blir ledsen. 
Sorg. 
Ledsamhet. 
Mörkret. 
Tråkigt och ledsamt. 
Mörkt, nej, tråkigt, ensligt! 
På farfar och morfar. 
Det är tragiskt man blir ledsen. 
Man kan känna sig sorgsen. 
Jag tänker på morfar. 
 
Flickor: 
Rädsla 
Sorgset och ledsamt. 
Tragiskt. 
Jag brukar tänka på någon som har dött. 
Jag blir rädd att någon som jag känner dör. 
De som har dött. 
På mormor och farmor. 
Att man försvinner bort från allt. 
glömmer bort allt om sitt tidigare liv. 
Inte leva längre. 
Det är sorgset. 
Farmor och morfar. 
Rädd. 
Min hamster som är död. 
Himmel och Gud. 
Det är sorgset. 
Luft, svart, mörker. 
På någon som har dött. 
Jag blir ledsen. 
Man blir ledsen och ibland börjar jag gråta. 
Jag blir ganska ledsen och tänker på min katt som är död, 
men jag hör nästan aldrig ordet dö. 
 
2. Vad tror du händer när man dör? 
 
Pojkar: 
Man läggs ner i jorden och där är man för evigt. 
Man kommer till någon värld så man blir odödlig. 
Man kanske kommer upp till himlen. 
Kommer till en annan värld. 
Man åker upp till himlen. 
Man blir begravd. 
Man blir uppäten av maskarna. 
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Hjärtat slutar pumpa blod. 
Allting blir svart. 
Man ruttnar bort. 
Ögonen stängs och allt blir svart. 
Man åker till himlen eller helvetet. 
 
Flickor: 
Man åker upp till paradiset till himlen. 
De katter jag haft är jag bombsäker på att de är uppe i himlen, 
jag kommer nog också dit. 
Jag vet egentligen ingenting, 
jag tror inte man blir ett djur som många andra tror, 
jag tror man kommer till ett annat land 
och får ett lika bra liv eller bättre. 
Hjärtat orkar inte slå mer. 
Jag tror man kanske kommer till himlen eller blir ett spöke. 
Att man blir ett djur. 
Man blundar och sen blir man begravd. 
Lever ett annat liv. 
Man blir en jätte snäll ängel eller ett spöke. 
Till himlen, men jag hoppas att jag kommer tillbaka. 
Kommer till en annan värld. 
Ingenting. 
Man blir skelett och kommer till en annan värld 
Man blir en annan person och lever ett annat liv, 
men man lever fortfarande med sina kompisar, 
fast du kanske är en pojke. 
Man kommer till döden vid Jesus. 
Man blir medvetslös och dör. 
Man begravs sen blir man en ny människa, 
själen går över till den nya människan. 
man läggs ner i jorden och där är man för evigt 
 
3. Hur tror du det känns när man dör? 
 
Pojkar: 
Som när man sover. 
Det känns nog skönt för de gamla och sjuka. 
Inge roligt i alla fall 
Svårt. 
Det. beror på om hjärtat stannar känner man inget, 
men om man pinas känner man något tror jag. 
Man bara somnar in. 
Ont sen bra. 
Att man kan flyga. 
Inte någonting. 
Jag vet inte. 
Som ett skott i huvudet. 
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Flickor: 
Mörkt och obekvämt. 
Flera tror att det inte känns. 
Läskigt och man blir rädd. 
Som vanligt. 
Man är trött. 
Flera tror det känns tråkigt. 
Man blir jätte ledsen. 
Som om man svävar bort. 
Lite sorgligt kanske att aldrig få träffa släkt och vänner 
eller skönt om man fått en stillsam död med lugn och ro. 
Olika beroende på hur man dör. 
Obehagligt. 
 
4. Är du rädd för döden? Varför? 
 
Pojkar: 
Nej Jag vet inte vad som händer. 
Ja, det ser läskigt ut. 
Nej!!!!! 
Sådär, det låter läskigt. 
Nej, det är inget farligt. 
Nej, jag vet ju vart man kommer, man kommer till himlen. 
Ja nej, kanske för att jag inte får träffa mina kompisar mer. 
Ja för att det kommer att bli tråkigt och jag 
kommer att sakna föräldrar och släktingar. 
Inte när man är gammal, men när man är liten. 
Nej, man kanske kommer till ett bättre ställe. 
Ja, det vet jag ej. 
 
Flickor: 
Jag vet inte riktigt, man känner sig nog väldigt ensam 
Ja, jag vill inte dö för det känns obehagligt. 
Jag vet ju inte hur jag kommer att dö, blir jag sjuk 
och får ont så är det inte så kul. 
Ja, ibland för att man kommer att dö före sina barn. 
Nej, man får komma till himlen och träffa sina släktingar. 
Nja, jag tror inte det, alla kommer ju att dö. 
Ja, jag vill inte förlora mina kompisar. 
Ja, jag vill leva längre, fast jag vill inte bli gammal. 
Jag vet inte för jag vet inte vad död betyder. 
Lite, för att man försvinner. 
Ja, det känns hemskt att vara tom. 
Ja ibland för jag vill inte gå bort. 
Nej, alla kommer att dö. 
Ja, för jag vill leva jämt. 
Ja, för släkt och vänner saknar en. 
Nej, jag vet vad som händer. 
Ja, lite. 
Nja, jag tror inte det. Alla kommer att dö. 
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Ja, det vet jag ej. 
Ja, därför jag vill inte förlora mina kompisar. 
Ja, därför släkt och vänner blir ledsna och saknar en. 
 
5. Om du skulle dö vad skulle du sakna mest? 
 
Pojkar: 
Jag skulle sakna min familj och mina kompisar. 
Min släkt och min hund. 
Släkt och vänner. 
Min mus. 
Min mamma, pappa och bror. 
Min tjej. 
Inget, allt hänger ju med dit. 
Inget, för då kan man inte prata eller göra någonting. 
Kompisar, släkt och vänner. 
Mina husdjur. 
Min familj. 
Min familj. 
Jag tänker på att vila. 
 
Flickor: 
Min familj, släkt och vännen farfar fast han är död. 
Mina kompisar och släkten. 
Mamma. Pappa, min syster och hunden. 
Mina föräldrar. 
Mamma och pappa. Min familj. 
Min familj. 
Jag vet inte. 
Jag tror att de är de som lever som saknar mest. 
Jag skulle nog sakna allt. 
Jag skulle inte sakna något, för jag kommer och hälsar på. 
Mina föräldrar och mitt marsvin. 
Kompisar, mamma och pappa. 
Familjen och kompisarna. 
Kompisar och djur och alla mina vänner. 
Mamma, pappa, min bror och alla katter. 
Familjen. 
Allt. 
Alla som jag känner. 
Min familj och alla som jag känner. 
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Sammanfattning


Den här uppsatsen handlar om döden, främst ur baras synvinkel. Jag redogör för vad olika författare kommit fram till, vidare för en intervju med några barn och slutligen för vad jag själv upplevt. Döden är en av de naturligaste delarna i ”livet”, fast den är för många något väldigt tabubelagt. Vi kommer alla ändå på något sätt att beröras av den. Som vuxen kanske man ofta lämnar barnen utanför, därför att man själv har svårt att hantera döden.


Jag har läst litteratur inom detta område och försökt påvisa hur viktigt det är att skolan tar upp ämnet död med eleverna. En slutsats är att lärarna bör vara väl förberedda när de tar upp ämnet död. Så att lärarna bl a genom litteraturstudier ”fått mer kött på benen” och lärt sig hur barn tänker, känner och funderar över döden. Det viktigaste är att man vågar prata med varandra om döden, inte ta upp det när ”det händer”. Det är alltid lättare att hantera det man möter i livet om man är förberedd.
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1. Inledning


Döden en stor och viktig livsfråga som många inte talar om. Döden är för många tabubelagt. Döden är en del av livet. Det är viktigt att vi vågar fundera och tänka över vad död är och hur man kan uppleva det när någon dött. Får barnet sörja, hur bemöter vi barnet som sörjer? Det är faktorer som är viktiga för barnets framtida personlighetsutveckling. Vi vill så gärna lära våra barn en massa bra saker. Det är naturligt att barn lär sig att döden är en del av livet, något naturligt. Har vi tänkt på hur barn tänker och reagerar i sådana här frågor? Kan man som vuxen/lärare på något sätt ”hjälpa”5 barn att förstå döden så den blir mer naturlig?


När jag var 4 år dog min far i en svår sjukdom. Under en stor del av min uppväxt har jag försökt bearbeta detta. Inte förrän i vuxen ålder har jag kunnat bearbeta sorgen och gå vidare. De vuxna tyckte att jag var för liten och skulle undanhållas från att min pappa inte fanns längre. De trodde att jag förstod så lite, jag var ju bara 4 år. Men jag förstod mer än de insåg. Jag har hela tiden under min uppväxt grubblat över detta. Det räcker inte med att säga till ett barn - ”din pappa är i himlen”, och sedan tro att barnet nöjer sig med det. Det har jag släpat med mig under hela min uppväxt, att det var konstigt på många sätt att vara utan en pappa. Han var död. Men vad var död egentligen, var det något normalt eller inte? Jag skämdes mycket över att vara olika de andra, att inte ha någon pappa. Jag ville på alla sätt undvika att prata om det. Skriva farsdagskort i skolan var för mig en stor fasa. När vuxna och kompisar frågade, ”vad gör din mamma och pappa”, försökte jag komma undan för att slippa svara. När jag var 18 år miste jag min mormor i en bilolycka. Då pratade vi alla om det som hänt och vad vi kände, det var helt annorlunda. Som vuxen har jag mist min mor, hon dog i en elakartad hjärntumör augusti 1997. Hon hade en svår sjukdomsperiod som jag följde på nära håll. Vi förstod alla att det var bra för henne att få dö och slippa allt lidande. Även våra barn följde förloppet och fick till slut se mormor när hon dött. Efter att ha sett en svårt sjuk mormor, såg de den frid och stillhet som råder efter dödsögonblicket. Jag vet att det kommer att ha betydelse i barnens framtida liv. Läkarna tackade oss senare för att barnen fått vara med hela tiden och att vi inte undanhållit något för dem.


Det är viktigt att vi både hemma och i skolan vågar öppet tala om döden. Maare Tamm skriver i sin bok att ”Undervisning och bildning har i alla tider haft till syfte att förbereda unga människor för livet. Döden är en dimension av livet. En människa som ingenting vet om döden eller endast känner fruktan inför den förstår inte heller att leva, eller lever i ständig omedveten ängslan inför framtiden. När hon tar itu med ämnet och inför sig själv vågar bejaka dödens existens och integrera denna visshet med sitt eget liv växer hon både psykiskt och andligt.”


Det är viktigt att våga prata om döden i skolan så snart en fråga dyker upp, t.ex. när ett husdjur dött, en anhörig, en vän till ett av barnen i klassen. Man kan jobba med döden på många olika sätt. Ett sätt kan vara att jobba med temaarbeten om livsfrågor. Man kan även ta upp döden när man pratar om naturens kretslopp och se att vi människor också har ett kretslopp likasom allt i naturen. Vi föds och vi dör.


Mitt arbete bygger till stor del på litteraturstudier. Jag har både läst facklitteratur och skönlitteratur. Det har skrivits mycket om detta ämne. Några böcker har jag speciellt fastnat för och därför använt dem i mitt arbete. Det är viktigt att öppet tala om döden, anser de flesta författare jag läst, för att bearbeta sina tankar om döden. Annars kan obearbetade tankar, funderingar kapslas in och förbli obearbetade. Jag har också gjort en intervju om döden med 36 barn i klass fyra 4, där jag gjorde min sista praktik. Under arbetets gång har jag även pratat med barn, ungdomar och vuxna i min närhet. Det har varit både intressant och berikande att jobba med detta ämne. Ett stort tack för att jag fått respons, kritik och vägledning från handledaren Stefan Myrgård och hjälp av vänner (bl. a. Rita Uppgård) vilket gett mig nya vägar och synvinklar på arbetet som underlättat när jag kört fast.


2. Problemformulering


Det är viktigt att vi vuxna förstår att barn/elever behöver tid att bearbeta sorg. Med mitt arbete vill jag försöka visa detta och delge några sätt man kan hantera/bearbeta sorgen. Detta gäller då i första hand vad vi som lärare i skolan kan göra. Kan vi göra någonting? Vilka funderingar har barn inför döden? Hur kan de reagera inför döden?


Det är viktigt att barn får ta del av vad ”döden” innebär. Så de vågar prata om döden på ett sådant sätt att de kan bearbeta sorgen saknaden, känslorna för att sedan gå vidare. Förstå att döden är en del av livet, fast en svår del. Vi ”vuxna” måste förstå att barn behöver bearbeta det som hänt. Som barn går man också genom en ”kris”, den måste bearbetas för att barnet ska kunna gå vidare och inte bära med sig något obearbetat.


3. Metod


För att ta reda på hur man på olika sätt kan arbeta med döden har jag gått tillväga på följande sätt:


· Genom litteraturstudier studerat olika författares åsikter om hur människor reagerar och bearbetar sina kriser för att kunna gå vidare i livet. Även hur en kris olika faser är, som man måste igenom för att den ska kunna bearbetas.


· Hur barns sorgereaktioner och förståelse av döden är i olika åldrar.


· Vidare genom intervjuer med barn, fått deras svar på frågor omkring deras funderingar kring döden (finns på s. 13 ff. och i bilagor).


· Självupplevt genom att jag flera gånger under min uppväxt haft döden nära inpå mig genom att anhöriga dött.


Genom att jag flera gånger mött döden i min närhet, har jag funderat på hur de olika sätten att hantera problemet, påverkat mig. På grund av vad jag själv upplevt vet jag, att sorg kräver bearbetning om man ska klara av att gå vidare. Hur man på ett bra sätt kan möta barn i ett så svårt ämne? Jag har pratat med barn om att livet börjar och att livet slutar. Att livet börjar, man föds är inte svårt att prata om med barn, däremot kan döden vara svår och abstrakt för många.


4. Syfte


Syftet med denna uppsats är att vi lärare ska få mer med oss i vår ”ryggsäck” när vi tar upp ett sådant svårt ämne som döden, ett sätt kan vara genom att vi studerar barnen så vi vet hur de tänker och känner. Döden är en av de stora livsfrågorna som alla tänker på.


Livsfrågorna (livsviktiga frågor), döden en viktig livsfråga. Ingen vet vad som händer efter döden, det finns bara en massa förslag. Genom att barnen frågar oss vuxna så bygger de upp sin egen livsåskådning. Det är mycket viktigt för deras personlighetsutveckling.


Detta är ett svårt ämne att undervisa i och ta upp i skolan det krävs mycket av läraren. Eftersom det är en viktig del av livet borde det vara något som tas upp naturligt i skolan. Men som lärare måste man känna att man klarar av att ta upp det. Det är därför en fördel om man som lärare haft döden nära inpå sig så man kan visa på självupplevda händelser. Man bör själv ha bearbetat sina egna frågor och tankar kring döden. Men även att man läst litteratur inom ämnet. Litteratur som är bra att läsa är litteratur som bl a tar upp barns utveckling och mognad i olika åldrar när det gäller livsfrågor, hur barn kan reagera. Man måste vara väl förberedd och veta var man själv står i detta ämne. Det underlättar och gör att barnen får en förståelse för döden. Därför vill jag i mitt arbete visa på hur viktigt det är att vi, barn som vuxna, öppet talar med varandra och inte tabubelägger något så naturligt och normalt som döden. Jag håller med Johanna Nordstedt som säger i en tidningsartikel ”Samtalen syftar till att man ska bli hel människa igen och kunna leva vidare.”
 I Lärarnas tidning skriver Björn Andersson vad doktoranden Eva Johansson tycker: ”Det är viktigt att vi vuxna visar att de existentiella frågorna är gemensamma oavsett ålder.”
 Det vill jag verkligen stryka under på hur oerhört viktigt det är.


5. Teorier kring död och sorg

Medmänsklighet


En bok som jag läst vill jag ta upp särskilt. Det är boken ”En bro över mörka vatten” av Stig Jonsson och Annika Hagström. Boken skrevs som en frukt av många års möten med människor i kris bl a har de skrivit om den svåra bussolyckan i Möbödalen i Norge 1988 då tolv barn och fyra vuxna omkom från Kista församling. Människor som upplevt sorg och nära anhörigas död berättar om hur viktigt det är att hitta människor som har medmänsklighet, tålamod, ork och ödmjukhet att lyssna och vara närvarande. Att höra andra berätta om sin sorg och sina reaktioner kan bli en hjälp att förstå att man inte är ensam i sin sorg.


Vi behöver varandra, vare sig det gäller stora eller små kriser. En människa i sorg behöver naturlig och vardagsnära kärlek och omsorg från sin omgivning. Så något naturligare borde det vara att ta upp döden i skolan.


Förståelse/Empati

En av de viktigaste sakerna när det gäller sorg - död, är att man som lärare har förståelse för vad som hänt. Det är inte bara en fråga om en intellektuell art, utan också om en inlevelse på ett djupare plan.


Empati är förmågan att sätta sig in i en annan människas känslor, att känna med den andre, att kunna uttrycka sig i känslor inför människor som har det svårt. ”I empatin ligger också att kunna visa sin förståelse - vilket inte behöver innebära att man håller med om allt”, skriver den kände psykiatern Johan Cullberg. Förståelse behöver inte alltid uttryckas verbalt utan är mer den hållning av respekt och uppmärksamhet man visar den sörjande.


Att ha en empatisk förståelse för en person innebär också att inse att känslorna är hennes och inte ens egna. Man måste kunna ta steget ”ur” hennes värld och ge nya perspektiv och infallsvinklar på situationen, för att hon ska få en bättre förståelse för den situation hon hamnat i. Det kan också vara lätt att bli engagerad och ”känna med” ett barn, men det får inte bli på bekostnad av att man förlorar perspektivet på situationen, där båda parter behöver komma vidare.


Empati betyder alltså att kunna fånga upp en människas känslomässiga budskap utan att för den skull behöva tillfredsställa dennes behov och krav.


Krisens förlopp


Även ett barn går igenom en kris när den förlorar en nära anhörig eller vän. Vi lärare behöver ha kunskap om att en kris har olika stadier för att kunna hantera ett barns sorg. Det har forskats mycket på hur ett krisförlopp är. Jag har tagit del av vad Elisabeth Sellerfors skriver/anser i sin bok ”Föräldrasamtal”

Eftersom vi är olika som människor/barn reagerar vi på olika sätt inför det som händer. Händelser i livet som kan vara mycket svåra för en människa att uppleva, kan vara nästan utan betydelse för en annan. Man kan inte förutse en annan människas reaktioner och känslor. En person bearbetar en kris på ett sätt och en annan person på ett annat, det tar olika lång tid att bearbeta en kris. Hur man visar sina känslor är också väldigt individuellt. Någon blir arg där en annan blir ledsen osv.


Trots dessa individuella olikheter har man ändå funnit att förloppet för en psykisk kris är ganska lika. De olika faserna kan man se som en naturlig läkningsprocess ur krisen.


Chockfas


En människa kan hamna i ett chockstadium vid oväntade, dramatiska händelser. Man upplever att hela ens tillvaro domineras av kaos, förtvivlan och framtidslöshet. Ens livsmönster har gått sönder. Så kan det också kännas för ett barn som mist en förälder eller ett syskon. Man håller verkligheten ifrån sig och tänker bara på det som hänt, tar inte emot information. I denna fas kan det verka som vissa har allt under kontroll, men inuti sig själv kan allt vara i totalt kaos. Andra beter sig panikartat och reagerar mycket häftigt. Vid ett senare tillfälle vet de inte vad som hänt eller sagts. Det kan ta dagar innan de vaknar upp ur sin overklighet. Men det kan också bara ta några minuter.


Reaktionsfas


Till slut tränger sig ändå verkligheten på och man lyckas i längden inte hålla det smärtsamma ifrån sig. För att kunna ”överleva” denna psykiska smärta utvecklas olika försvar för att skydda sig mot verkligheten, så att man bit för bit tar in det som hänt. Allt i ens tankar är fortfarande riktat mot vad som hänt. Ilska, sorg, förtvivlan och skuldkänslor är vanliga. Man försöker få en förståelse för varför detta har hänt. Ett ”varför” riktas ofta mot omgivningen. Det kan ta flera veckor att orka släppa in verkligheten.


Bearbetningsfas


Smärtan lyckas man undan för undan hålla ifrån sig kortare eller längre stunder. Man börjar kunna se lite framåt. Naturligtvis finns frågorna fortfarande kvar och en längtan att få klarhet i det som hänt är stark. Behovet är stort att om och om igen få gå igenom det som hänt. Man försöker dock att finna lösningar i den situation man hamnat i. Denna fas kan ta upp till ett år.


Nyorienteringsfasen


Till stor del är smärtan av den plågsamma händelsen borta. Ärret finns kvar. Något som är viktigt att komma ihåg är att sorger aldrig blir helt avslutade. Speciellt kan detta gälla föräldrars sorg över sitt döda barn.


Under denna fas kan man t o m hitta nya värden i livet. Livsmönstret har för många förändrats, man trots detta börjar man se framåt. Så småningom kanske man ser att det också tillförts något i ens liv, även om man önskar att aldrig mer behöva gå igenom något liknande i ens liv. Att förstå en kris kan ge nya värden och en mognad i livet. Detta kan komma långt senare och bör inte ges som en tröst till den som är mitt inne i en kris.


Olika förutsättningar


Men alla kriser blir inte bearbetade. Alla har vi olika förutsättningar att klara av påfrestningar i livet. Man har kanske inte fått stöd i omgivningen, så rädslan att möta detta smärtsamma ensam har gjort att känslor och upplevelser kapslats in. En olöst kris gör sig ständigt påmind i situationer, som liknar den svåra situation man värjt sig från. Om t ex en separation från en nära anhörig ej fått bearbetas, så kan man i framtiden uppleva det väldigt svårt att skiljas ifrån människor man tycker mycket om. Inkapslad sorg kan också föra med sig en ”rädsla” för livet. Allting är oengagerat, och en djup känsla av ensamhet kan uppstå.


Barn och sorg


Omkring 90 000 människor dör varje år i Sverige. Det är 2 000 personer som varje år tar sitt eget liv och det är inte bara ensamstående barnlösa människor som gör det. Även en mamma till småbarn kan begå självmord. Omkring 4 000 personer dör i olyckor årligen. Så många som ca 20 000 gör självmordsförsök (Dyregrov, 1990). Det innebär att utsikterna för att ett barn på ett eller annat sätt skall beröras av döden är stora.


Förr


För många år sedan, kanske för flera generationer sedan, syns livet ha varit mycket enklare än det är idag skriver Maare Tamm i sin bok ”Barnet och döden” jag har tagit med vidare vad hon skriver om hur det kunde vara förr och nu när det gäller tankar och funderingar kring döden.


I vårt land fick barnen förr vara med och finna det naturliga i att vi alla dör en gång. Det skedde ofta att man i hemmet, där alla var med, man såg den döde och tog farväl. Det fanns seder och traditioner som hjälpte människorna i de svåra frågorna. Barnen hade förr ofta en trygg och harmonisk uppväxt tack vare familjens sammanhållning och generationsrikedom. Man berättade sagor, myter och bibliska berättelser som hjälpte till att bearbeta de svåra frågorna kring döden. Lekfullt och lyriskt berättade sagorna om liv och död, kärlek, godhet och ondska. Berättelserna var ofta skrämmande men gav ändå en trygghet genom sin övernaturliga värld, där endast de onda gick en hemsk död till mötes.
 Det var i samband med första världskriget som döden försvann ur barnböckerna. Det är rimligt i förhållande till vad kriget innebar, med massdöd för Europas folk.


Det blev en vändning efter kriget, folk fick det bättre, tack vare den medicinska forskningen och välståndet ökade mer och mer. Generationsklyftorna ökade på grand av trångboddheten och urbaniseringen, folk började flytta in till städerna. På 70-talet ville man åter förena generationerna, ta bort det tabubelagda om döden, och istället så odramatiskt och uppriktigt som möjligt prata om vad döden innebar.


Nu


Idag får barnen också höra sagor under sin uppväxt. Men till skillnad från gårdagens barn växer många barn i dag inte upp i den trygghet som en stor familj eller ett traditionellt samhälle kan ge. Det är inte bara sagor som barnen konfronteras med. Barn kommer i kontakt med reportage och böcker som skildrar den realistiska döden, där pappa, mamma eller syskon dör genom en plågsam och dödlig sjukdom eller en olycka. Religiösa berättelser som förr gav tröst är till stor del borta ur barnens värld idag. Videon och serietidningarna framställer döden på olika våldsamma sätt. I TV-media ser barnen bilder av döden. Bilder av svältande barn i tredje världen, krigsoffer, olycksoffer matas dagligen in i våra huvuden. Dessa bilder skapar ångest, skräck och en känsla av obegriplighet hos oss. Vi möter döden verklig men ändå overklig - på avstånd - den är inte förmedlad genom egen erfarenhet utan genom bilden. Samtidigt som barnen kommer i kontakt med realistiska framställningar av döden genom massmedier, är döden i deras egen närmiljö, både osynlig och outtalad. Människor i närmiljön dör idag på sjukhus, för barnet under obegripliga former. De försvinner i den gåtfulla tystnaden som kallas döden, utan att någon förklarar för barnet vad som hänt, eller är att villig att diskutera omständigheterna kring dödsfallet. Ibland, och kanske inte så sällan, får barnet inte ens vara med vid någon nära anhörigs begravning. Den döde far sin färd, upplöses i det tomma intet. Minnena bleknar snabbt, man talar inte längre om den döde så inga minnesbilder finns kvar. Döden blir en skrämmande gåta, en tystnad och ovisshet som ger fruktan.


I vårt land i den kultur, som vi lever i nu har vi svårt att på ett enkelt och naturligt sätt prata med våra barn om döden. Vi gör det ganska ångestfritt när det handlar om att gamla människor dör eller när ett djur dör. Men när ett barn eller en förälder dör, kan det vara ganska svårt att prata om det som hänt.


Barn i åldern 5-6 år brukar ha frågor som rör det existentiella i tillvaron. De frågar både om det som rör livet och döden. För oss vuxna kan det vara svårt att besvara dessa frågor. De områden som frågorna rör sig om är i många fall så abstrakta att det kan vara svåra att finna en bra förklaring så att barnen förstår. Något man bör tänka på är att barn alltid frågar efter sin egen fattningsförmåga. Frågor från mindre barn rör sig ofta om konkreta och praktiska saker. När vi vuxna ska försöka svara på frågor om döden ”trasslar” vi till förklaringarna, vi gör en mängd omskrivningar och detta bottnar i regel i att dölja den egna ångesten inför döden. Ofta märker barnen vår osäkerhet.
 Vår kultur ställer till problem inom detta område.


När vi ska svara på frågan om någon dött, svarar vi ofta: ”Hon har somnat in, han har gått bort” etc. Ett litet barn som får höra att Mormor har ”gått bort” kan reagera med fruktansvärd ångest när mamma ska gå bort. Det kanske vi vuxna inte tänkt på. Barn är väldigt konkreta i sitt tänkande så de förstår inte symboliken i vårt språk. Tänk om vi kunde vara konkreta i våra svar. Även mindre barn kan ta emot en smärtsam information om informationen bärs fram på ett sätt som är anpassat på deras nivå efter deras utveckling och ålder. Ibland förstärker vi deras förnekande. Vi tror att vi hjälper barnet genom att hålla det svåra borta. Vi försöker kanske skydda oss själva.


Sorgereaktioner


”Ibland tror vuxna att förlusten är lättare för barn och ungdomar att bära än för vuxna. Deras sorg är lika intensiv och djup som vuxnas, men den ser inte likadan ut och tar sig olika uttryck i olika åldrar”.


Ur Monica Fahrmans bok ”Barn i kris” citerar jag vad hon anser om vilka barns sorgereaktioner kan vara vid sorg.


· Ångest


· Starka minnen. Helt plötsligt minns barn sådant som det gjort tillsammans med sin förälder. Barnet använder sig av dessa minnen för att i sitt inre kunna hålla kvar bilden av sin förälder.

· Sömnrubbningar. När man sover så drömmer man och drömmarna speglar ju vårt inre. Den ångest och sorg som barnet kanske kan hålla borta under dagtid kommer fram i drömmen. Drömmarna är dessutom ocensurerade. Barnet saknar kontroll över sitt liv i drömmen och det är därför vanligt med sömnrubbningar.

· Nedstämdhet, längtan och saknad. Ett barns förmåga att längta är en viktig faktor i sorgeprocessen. Barnet behöver hjälp med att känna igen denna längtan samt att också försöka stå ut men den.

· Vrede och beteende som kräver uppmärksamhet. Ett barn kan bli mycket aggressivt för att ”pappa har gått och dött”. Ofta har vi vuxna svårt att förstå denna aggressivitet som barn kan visa mot den döde. ”Man talar illa om de döda” är ju ett uttryck som man ibland får höra. Även vi vuxna kan av samma anledning som barn känna ilska mot den döde. Ofta handlar denna ilska om övergivenhet. Barnet känner sig övergivet. Vreden och aggressiviteten bottnar naturligtvis också i att barnet mår psykiskt dåligt.

· Skuld, självförebråelse och skam. Om ett syskon dör kan barnet känna skuldkänslor. Har man önskat livet ur sin lillebror och lillebror dör, så kan det väcka starka skuldkänslor.

· Skolsvårigheter. När världen har rasat är det givetvis inte särskilt lätt att koncentrera sig på skolarbetet. Alla tankar är upptagna på vad som hänt. Dessutom är det smärtsamt för ett barn som förlorat sin mamma att höra att de andra barnen pratar om sina mammor.

· Kroppsliga smärtor. Kropp och själ hänger ihop. Det är en kunskap som vi mer och mer får förståelse för. Vi talar om psykosomatiska sjukdomar. Psyke betyder själ och soma betyder kropp. En själ som är i kris kan naturligtvis avsätta sig i kroppsliga symtom. Barnet kan få magvärk, huvudvärk etc.

· Regression. Inför svåra påfrestningar är det vanligt att ett barn regredierar och blir litet och behövande igen. Barnet kanske börjar suga på tummen och kissa på sig. I och med att barnet regredierar avstannar också den normala utvecklingen för en tid tills barnet har anpassat sig och integrerat det som hänt.


Monica Fahrman skriver i sin bok ”Barn i kris” om läkaren och psykoanalytikern John Bowly, som ägnat mycket tid att studera relationer mellan föräldrar och barn. Han har även studerat barns sätt att reagera på förluster av viktiga närstående. Han anser att i och med att barnet skapat en relation med mamman och att mamman har blivit viktig, så reagerar barnet med separationsångest och sorg även vid korta separationer. Han menar också att dessa korta separationer ger barnet träning i att sörja. På vilket sätt barnet får sörja och hur barnet blir bemött i sin sorg är viktiga faktorer i den framtida personlighetsutvecklingen.


Beträffande sorgearbetet, säger John: ”Ett öppet uttryckande av protest och längtan efter individens återkomst är en nödvändighet för ett sunt slutförande av sorgearbetet. Om inte dessa känslor får komma till uttryck är det troligt att realitetstestningen kommer att misslyckas och att den orealistiska längtan efter återförening med den avlidne kommer att fortleva på en omedveten nivå”.


Barns förståelse av döden i olika åldrar


Nedan följer en sammanfattning av Atle Dyregrovs åsikter om hur barns förståelse av döden i olika åldrar kan vara. Atle Dyregrov är en psykolog från Norge med stor erfarenhet av krispsykologi.


0-5 år


Barn under fem år uppfattar inte döden som något stadigvarande. De tror att man kan dö och sedan bli levande igen. De förstår man när man hör deras sätt att prata om döden.


· Kan vi inte hjälpa mormor att komma upp ur graven?

· Kommer mamma tillbaka snart?

· Var går bussen till Jesus?

· Kan vi ta med glass till pappa i graven?


Barnen är konkreta i sitt tänkande i den här åldern. Men trots att de inte har utvecklat sitt dödsbegrepp fullt ut kan de reagera starkt på dödsfall i den åldern. Även barn under två år kan ge uttryck för att någon är borta och komma ihåg det långt senare.


5-10 år


Barn i åldrarna fem till tio år utvecklar gradvis en förståelse för att döden är något oåterkalleligt. De förstår också att alla livsfunktioner upphör. De är fortfarande väldigt konkreta i sina tankar. De behöver konkreta uttryck (bilder, ritualer, gravstenar osv.) som ett stöd i sitt sorgearbete. Barnens förståelse för orsaken till döden är också konkreta. De förstår att orsaken kan vara resultatet av yttre händelser, t ex olyckor och våld. Men även att det kan vara av inre processer som sjukdom och hög ålder.


Från 10 år


Från och med tioårsåldern blir barnens förståelse för döden allt mer abstrakt och de börjar förstå de mer långtgående konsekvenserna av ett dödsfall. De tänker mer på rättvisa och orättvisa, det övernaturliga och ödet. Tillsammans med förändringar som sker i den åldern med det biologiska, psykologiska och på det sociala området, kan dödsfallet leda till väldigt starka reaktioner från ungdomarnas sida.


Atle har gjort en sammanställning om barns förståelse av döden uppdelad i de tre stadierna i skolan:


· Barn på lågstadiet kan ha problem med att förstå att döden är slutgiltig och att alla livsfunktioner upphört. De är mycket konkreta i sina uppfattningar och kan ibland ha svårt att förstå att den som ligger begravd i jorden samtidigt kan finnas i himlen. De ställer enkla och konkreta frågor och är rädda för att skiljas från föräldrar och personer de tycker om.

· Barn på mellanstadiet har en mycket bättre förståelse av att döden är slutgiltig och varaktig. De förstår betydligt mer av vad döden innebär i ett långsiktigt perspektiv. De kan vara upptagna av det orättvisa som hänt, men de är ändå konkreta i sin förståelse och i sina reaktioner.


· På högstadiet och i gymnasiet blir reaktionerna mer lik de vuxnas, men framförallt flickorna uppvisar mer intensiva känslomässiga reaktioner. Ungdomarna inser den långsiktiga innebörden av ett dödsfall och kan grubbla över den djupare meningen med vad som skett. Eftersom ungdomen utgör en period som går ut på frigörelse och självständighet från familj och föräldrar kan en krissituation skapa svårigheter under en utvecklingsfas vilken redan är fylld av problem.


6. Vad kan skolan göra?


Hur kan jag som lärare ta upp ämnet död i skolan?


Hur ska vi kunna förstå barn om vi inte frågar dem, så vi får reda på hur de tänker, vad de förstår och vad de inte förstår: Hur kan vi hjälpa dem få svar på frågor, varför det händer. Man kan börja med att läsa en bok i ämnet som passar för barnen. Sedan kan boken diskuteras och de frågor som kommer upp. För att jobba vidare med döden bör varje elev få chans att berätta hur han/hon uppfattar döden så man utifrån deras nivå om döden gå vidare. Man kan göra en intervju där de kan svara hur de ser på döden.


Intervju om döden

Jag gjorde en intervju med 36 barn i årskurs fyra, i den klass där jag gjorde min sista praktik. Jag gick till väga på följande sätt:


Jag intervjuade eleverna vid två tillfällen, 18 elever vid varje tillfälle. Varje elev fick ett blad med frågor som de sedan i lugn och ro fick besvara utifrån sina egna erfarenheter och tankar om döden.


De som ville fick skriva namn eller bara kryssa i om de var en flicka eller en pojke. Det är bara jag som intervjuare som kommer att läsa svaren och de får tillbaka sina svar senare. Jag talade om det för barnen för jag tycker att det är viktigt att de vet att inte vem som helst kan läsa det, eftersom det kan vara väldigt personligt det de skriver.


Här nedan följer en sammanställning/resultat av intervjun. Frågor och svar finns att läsa i bilagorna (s 21-24). Många av frågorna kan vara svåra att svara på eftersom man egentligen inget vet om döden. Det är bara ens egna tankar och gissningar och det man hört andra sagt. Svaren är sedan vägledande hur man kan jobba vidare.


1. Vad tänker du på när du hör ordet död?


Några av barnen svarade med ord om känslan som rädsla - ledsen. En del tänkte på mor- och farföräldrar eller andra som dött, någon på ett djur som dött. En pojke svarade - Det är tragiskt, man blir ledsen och kan känna sig sorgsen. En flicka svarade helt konkret - man försvinner bort från allt, glömmer bort allt från sitt tidigare liv.


2. Vad tror du händer när man dör?


Pojkarna tror att det stannar vid att man blir begravd, maskarna äter upp en, man ruttnar. Några pojkar tror att man kommer till någon annan värld, himmel eller helvete. Däremot tror många flickor att man kommer att leva ett annat liv någonstans. Antingen som människa, djur, spöke eller skelett. En flicka svarade: - Man begravs sen blir man en ny människa, själen går över till den nya människan.


3. Hur tror du det känns när man dör?


Läskigt - tråkigt - man är trött - ont - som vanligt - svårt. Några elever svarade lite mer konkret. - Det känns nog skönt för de gamla och sjuka. - Det beror på om hjärtat stannar då känner man inget, men om man pinas så känner man något. - Sorgligt eller skönt om man fått en stillsam död med lugn och ro. - Som ett skott i huvudet.


4. Är du rädd för döden? Varför?


På den här frågan svarade pojkarna nästan alla olika. - Ja, det ser läskigt ut. - Nej det är inget farligt. - Inte när man är gammal, men när man är liten.


Samma gäller med flickorna. - Ja, jag vill inte dö för det känns obehagligt. - Nej, man får komma till himlen och träffa sina släktingar. - Lite, för att man försvinner. - Nja, jag tror inte det, alla kommer att dö.


5. Om du skulle dö vad skulle du sakna mest?


De flesta både pojkar och flickor svarade: - Familjen, släkt och vänner eller husdjur. Några hade andra svar som - Inget. - Allt hänger ju med dit. - Inget för jag kommer och hälsar på - Inget för då kan man ju inte prata eller göra någonting.


6. Om du hade tre månader kvar att leva, vad skulle du göra då?

Många svarade:


- Vara med släkt och vänner, - Ut och resa. - Ge bort saker och pengar.


- Säga hej till alla … sen vänta - grina - vila - ingenting.


En intervju kan man utveckla mer. Jag hade tänkt jämföra om hur svaren såg ut mellan pojkar och flickor, men tiden ville inte räcka till.


Vad gör skolan? Frågor att fundera över

Hur kan vi förbereda oss om något barn i gruppen drabbas av svår sorg?


Har skolan en beredskapsgrupp eller krisgrupp?


Vilka kontaktpersoner finns att tillgå?


Är vi verkligen beredda om något skulle hända?


Det är många dödsfall som på många sätt angår oss i skolan. Det kan därför vara bra att förbereda sig. Atle Dyregrov anser att. ”Erfarenheten visar att mental förberedelse och planering före dödsfall och andra kritiska händelser leder till en åtskillig bättre hantering än om man bara ”tar det som det kommer”. Därför kan man ha god nytta av att göra en del saker som ökar skolans förmåga att ta itu med sådana problem, t ex följande:


* Temat för en lärardag kan vara hur man handskas med dödsfall i skolan och i klassen.


* Lärarna kan gå kurser som handlar om barn och sorg eller själv organisera en sådan kurs.


* Låta en grupp lärare fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom området så att de kan fungera som resurspersoner för de övriga. Se till att skolan har böcker som kan användas som fördjupningslitteratur av intresserade lärare och som kan användas i klassrummet.


* Alla skolor borde ha en plan för att hantera kris och katastrofsituationer när någon kan ha skadats eller omkommit.


(Man kan även ha en plan utarbetad för risksituationer som kan uppstå för en viss skola. Det kan röra sig om vilken sorts industri som finns i närheten, om man använder skolskjutsar eller om det finns risk för ras eller lavinolyckor”.)


Hur berättar man om ett dödsfall för eleverna?


Atle skriver i sin bok ”Barn i sorg” att:


Det är först och främst polisens ansvar att berätta för de anhöriga om någon omkommit i någon olycka. De kan delegera detta ansvar till andra, vanligen till prästen i den församlingen familjen tillhör. Det kan även inträffa situationer där det blir en lärares uppgift att underrätta eleven/eleverna om att någon nära anhörig till någon elev dött. Det bör vara någon som eleven/eleverna har en bra relation till som talar om det som hänt t ex klassföreståndaren.


Man bör skaffa sig ordentlig information från polis eller andra myndigheter skaffa sig ordentlig information. Så att man kan så korrekt som möjligt kan svara på frågor som hur det skedde och när det skedde. När man berättar om det som hänt bör man vara på en lugn och ostörd plats. Berätta det direkt och öppet, men med en viss mental förberedelse. Vänta inte till dagens slut. Man ska ha god tid på sig, så de reaktioner som kommer kan få utlopp.


Vad gör skolan när någon har dött?


Frågor och funderingar man kan ha med sig när man kommer i en situation när någon elev dött. Det bästa är att man funderat över dessa frågor före ett ev. dödsfall så man har en beredskap om vad man ska göra. Här nedan följer exempel på dessa och funderingar.


Personer som haft mycket med eleven att göra bör komma överens om ett möte så fort de kan. På mötet bör man ta upp följande:


· Hur planerar vi följande skoldag?


· Hur skall skolan markera det inträffade?


· Vad gör vi med elever i andra klasser som kände den avlidna?


· Vad bör göras i den avlidnas klass?


· Vilken konkret information kan vi ge eleverna?


· Var får vi tag i nödvändig information?


· Hur ställer vi oss till pressen, om olyckshändelsen är av den arten att journalister infinner sig?


· Finns det andra resurspersoner i vår lokalmiljö som det kan vara värdefullt att ta kontakt med?


· Vad bör vi iaktta i kontakten med de anhöriga?


· Vad gör vi beträffande informationen till hemmet?


Skoldagen kan vara så här när någon dött


Lärarna har blivit informerade av krisgruppen på morgonen om det som hänt. När eleverna kommer till skolan flaggas det på halv stång (om det finns en flaggstång). Efter en kort information i klassrummet går eleverna med sin lärare till den plats där alla elever på skolan ska få information om det tråkiga som hänt, t ex matsal, aula. När eleverna samlats håller en lämplig person t ex rektor en kort minnesstund över den avlidna. Lugn och värdighet bör genomsyra denna minnesstund. Man bör ge eleverna konkret information om när, var och hur det har hänt. Det hindrar att felaktiga rykten om det som hänt sprids. Detta är av oerhörd vikt. Där elever inte fått information tar fantasin över. Fantasin är oftast värre än verkligheten.


Har läraren fått reda på att någon dött strax innan skoldagen börjat, är det lämpligt att ge information om det som hänt i klassrummet. Något som vi lärare bör tänka på är att inte dra in oberörda elever i en sorg de inte har något förhållande till. Barn rycks lätt med av en känslovåg i skolan. Det är både bra och viktigt att lära sig respekt och att respektera en markering i skolan, även för elever som inte kände den döde. Men där går gränsen.


Efter en gemensam minnesstund kan de som kände den döde bäst, den dödes klass och andra närstående elever gå ett steg vidare. De kan samlas för att få ännu mer information om t ex. hur man kan reagera på när man är med om att en klasskamrat dött.


Att samtala om:


Vad händer med oss när vi upplever sorg. Man är inte ensam om att reagera både psykiskt och fysiskt på vad som hänt. Få förståelse för att man kan reagera olika eftersom vi människor är olika och har olika känslomässiga förhållande till det som hänt. Hur kommer de närmaste skoldagarna att bli? Ska eleverna delta i begravningen? Poängtera att nu är det viktigt med sammanhållning och vänskap i klassen. Eleverna måste få fråga om de har frågor.


Vad som än händer de följande dagarna är det viktigt för en lärare att vara lyhörd, visa vidsynthet och tillmötesgående, hjälpa eleverna att komma med personliga uttryck för sin sorg. All personal på skolan bör vara välinformerade. Vaktmästaren kanske kan släppa in eleverna tidigare i klassrummet bara för att de behöver få sitta där, det kan vara viktigt för dem. De kanske vill spela musik, läsa upp en dikt de skrivit m.m. Det är viktigt att sorgearbetet får ta tid.”


Skolan bör ha två huvudmål


Att göra ett bra sorgearbete bland dem som sörjer.


Att se till att de som inte sörjer inte heller börjar göra det. Att gråta andras tårar hjälper ingen.


7. Litteratur och slutdiskussion


Jag har valt att jobba med en av de svåraste livsfrågor vi har, döden. Det är svårt att ta upp döden i skolan. Men jag anser att det är en av vår viktigaste fråga i livet som vi alla behöver bearbeta, gammal som ung, den är viktig för alla.


Maare Tamm tar upp i sin bok, ”Barnet och döden”. Döden är en dimension av livet. Den som ingenting vet om döden, förstår inte heller att leva livet. Man måste ta itu med ämnet och inför sig själv bejaka dödens existens i sitt eget liv. Då växer man både psykiskt och andligt. Tamms bok ger oss kunskap om döden för att bättre förstå barn och hjälpa dem att växa och mogna som människor.


Steinar Ekvik beskriver i sin bok, ”Skolan och elever i sorg” hur man rent praktiskt kan handla när skolan drabbas av sorg. Han poängterar särskilt något som jag också tycker är väldigt viktigt, att eleverna behöver få prata ut om det som hänt. Även att lärarna och personalen är öppna, kan lyssna och ta den tid i anspråk som behövs för eleverna.


I boken ”En bro över mörka vatten” säger Stig Jonsson att det är oerhört viktigt att den som upplever sorg, inte ska behöva vara ensam i sin sorg. Det är viktigt att få prata med andra som är/har varit i samma situation. Vi behöver vara medmänniskor som kan lyssna, ta tid, finnas till för den sörjande. Detta tycker jag är något bland det viktigaste när det gäller bearbetning av sorg, för att kunna gå vidare ur sorgen och kunna se framåt. Det var väldigt viktigt för mig i min sorgebearbetning. Jag tycker att jag fått några svar på mina funderingar och frågor i arbetet. Barn behöver tid för att bearbeta sin sorg. (Svar från litteraturen och svar från mig själv.) Några sätt att hantera/bearbeta sorg på. (Svar från litteraturen, mig själv och intervjuerna.) Vilka funderingar har barn inför döden? (Svar från intervjuerna jag gjorde.) Hur kan barn reagera? (Svar från litteraturen.)


Hur man än arbetar med detta ämne i skolan tycker jag det är viktigt att man lyssnar på eleverna. Ofta ser barn väldigt naturligt på saker, det är vi vuxna som inte riktigt vågar tro på barnen. Förstör inte deras bild av döden, om de har en ”harmonisk” bild av döden. Vi får istället fortsätta där de är i sin bild av döden, för att de ska utvecklas och få en beredskap att klara av svåra delar som de kommer att möta i sitt liv.


Jag tycker det är viktigt att jag som lärare försöker skapa harmoniska och trygga elever när det gäller denna svåra livsfråga. Jag hjälper dem att rustas för ”livet”.


Jag vill knyta ihop mitt arbete med att säga:


· Alla oavsett ålder behöver tid för att bearbeta sorg.


· Vara en medmänniska med den som har sorg.

· Lyssna på den som har sorg.

· Våga prata om död.

· Döden är en naturlig del av livet.

· Ta upp ”Döden i skolan”.


8. Som en bro över mörka vatten


Som en bro över mörka vatten

När du är trött – När du vill fly


Och oron viskar att: Din dag ska aldrig gry.


Jag är hos Dig – Känn handen kring din hand.


Var stilla. Var ej rädd.


Som en bro över mörka vatten


Skall jag bära Dig.


Som en bro över mörka vatten skall jag bära Dig.


När skuggan faller kall. Där du går fram.


När fågeln inte längre syns, och solen dör.


Jag tänder ljus. Jag tänder himlens ljus.


Var trygg. Och tro på mig.


Som en bro över mörka vatten skall jag bära Dig.


Som en bro över mörka vatten skall jag bära Dig.


Styr mot havet nu, segla bort.


Nu är Din korta stund.


Det liv Du väntat på, följ vågens väg.


Se. Djupen skrämmer ej. Jag är ju här – hos Dig.


Som en båt över mörka vatten


Som en båt över mörka vatten skall jag bära Dig.


Bridge Over Troubled Water


Text och musik: Paul Simon. Svensk text: Åke Arenhill.
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10. Bilagor


l. Vad tänker du på när du hör ordet död?


Pojkar:


Jag blir ledsen.


Sorg.


Ledsamhet.


Mörkret.


Tråkigt och ledsamt.


Mörkt, nej, tråkigt, ensligt!


På farfar och morfar.


Det är tragiskt man blir ledsen.


Man kan känna sig sorgsen.


Jag tänker på morfar.


Flickor:


Rädsla


Sorgset och ledsamt.


Tragiskt.

Jag brukar tänka på någon som har dött.


Jag blir rädd att någon som jag känner dör.


De som har dött.


På mormor och farmor.


Att man försvinner bort från allt.

glömmer bort allt om sitt tidigare liv.


Inte leva längre.


Det är sorgset.


Farmor och morfar.


Rädd.


Min hamster som är död.


Himmel och Gud.


Det är sorgset.


Luft, svart, mörker.


På någon som har dött.


Jag blir ledsen.


Man blir ledsen och ibland börjar jag gråta.


Jag blir ganska ledsen och tänker på min katt som är död,

men jag hör nästan aldrig ordet dö.

2. Vad tror du händer när man dör?


Pojkar:


Man läggs ner i jorden och där är man för evigt.


Man kommer till någon värld så man blir odödlig.


Man kanske kommer upp till himlen.


Kommer till en annan värld.


Man åker upp till himlen.


Man blir begravd.


Man blir uppäten av maskarna.


Hjärtat slutar pumpa blod.


Allting blir svart.


Man ruttnar bort.


Ögonen stängs och allt blir svart.


Man åker till himlen eller helvetet.


Flickor:


Man åker upp till paradiset till himlen.


De katter jag haft är jag bombsäker på att de är uppe i himlen,


jag kommer nog också dit.


Jag vet egentligen ingenting,


jag tror inte man blir ett djur som många andra tror,


jag tror man kommer till ett annat land


och får ett lika bra liv eller bättre.


Hjärtat orkar inte slå mer.


Jag tror man kanske kommer till himlen eller blir ett spöke.


Att man blir ett djur.


Man blundar och sen blir man begravd.


Lever ett annat liv.


Man blir en jätte snäll ängel eller ett spöke.


Till himlen, men jag hoppas att jag kommer tillbaka.


Kommer till en annan värld.


Ingenting.


Man blir skelett och kommer till en annan värld


Man blir en annan person och lever ett annat liv,


men man lever fortfarande med sina kompisar,


fast du kanske är en pojke.


Man kommer till döden vid Jesus.


Man blir medvetslös och dör.


Man begravs sen blir man en ny människa,


själen går över till den nya människan.


man läggs ner i jorden och där är man för evigt


3. Hur tror du det känns när man dör?


Pojkar:


Som när man sover.


Det känns nog skönt för de gamla och sjuka.


Inge roligt i alla fall


Svårt.


Det. beror på om hjärtat stannar känner man inget,


men om man pinas känner man något tror jag.


Man bara somnar in.


Ont sen bra.


Att man kan flyga.


Inte någonting.


Jag vet inte.


Som ett skott i huvudet.


Flickor:


Mörkt och obekvämt.


Flera tror att det inte känns.


Läskigt och man blir rädd.


Som vanligt.


Man är trött.


Flera tror det känns tråkigt.


Man blir jätte ledsen.


Som om man svävar bort.


Lite sorgligt kanske att aldrig få träffa släkt och vänner


eller skönt om man fått en stillsam död med lugn och ro.


Olika beroende på hur man dör.


Obehagligt.


4. Är du rädd för döden? Varför?


Pojkar:


Nej Jag vet inte vad som händer.


Ja, det ser läskigt ut.


Nej!!!!!


Sådär, det låter läskigt.


Nej, det är inget farligt.


Nej, jag vet ju vart man kommer, man kommer till himlen.


Ja nej, kanske för att jag inte får träffa mina kompisar mer.


Ja för att det kommer att bli tråkigt och jag


kommer att sakna föräldrar och släktingar.


Inte när man är gammal, men när man är liten.


Nej, man kanske kommer till ett bättre ställe.


Ja, det vet jag ej.


Flickor:


Jag vet inte riktigt, man känner sig nog väldigt ensam


Ja, jag vill inte dö för det känns obehagligt.


Jag vet ju inte hur jag kommer att dö, blir jag sjuk


och får ont så är det inte så kul.


Ja, ibland för att man kommer att dö före sina barn.


Nej, man får komma till himlen och träffa sina släktingar.


Nja, jag tror inte det, alla kommer ju att dö.


Ja, jag vill inte förlora mina kompisar.


Ja, jag vill leva längre, fast jag vill inte bli gammal.


Jag vet inte för jag vet inte vad död betyder.


Lite, för att man försvinner.


Ja, det känns hemskt att vara tom.


Ja ibland för jag vill inte gå bort.


Nej, alla kommer att dö.


Ja, för jag vill leva jämt.


Ja, för släkt och vänner saknar en.


Nej, jag vet vad som händer.


Ja, lite.


Nja, jag tror inte det. Alla kommer att dö.


Ja, det vet jag ej.


Ja, därför jag vill inte förlora mina kompisar.


Ja, därför släkt och vänner blir ledsna och saknar en.


5. Om du skulle dö vad skulle du sakna mest?


Pojkar:


Jag skulle sakna min familj och mina kompisar.


Min släkt och min hund.


Släkt och vänner.


Min mus.


Min mamma, pappa och bror.


Min tjej.


Inget, allt hänger ju med dit.


Inget, för då kan man inte prata eller göra någonting.


Kompisar, släkt och vänner.


Mina husdjur.


Min familj.


Min familj.


Jag tänker på att vila.

Flickor:


Min familj, släkt och vännen farfar fast han är död.


Mina kompisar och släkten.


Mamma. Pappa, min syster och hunden.


Mina föräldrar.


Mamma och pappa. Min familj.


Min familj.


Jag vet inte.


Jag tror att de är de som lever som saknar mest.


Jag skulle nog sakna allt.


Jag skulle inte sakna något, för jag kommer och hälsar på.


Mina föräldrar och mitt marsvin.


Kompisar, mamma och pappa.


Familjen och kompisarna.


Kompisar och djur och alla mina vänner.


Mamma, pappa, min bror och alla katter.


Familjen.


Allt.


Alla som jag känner.


Min familj och alla som jag känner.


HÖGSKOLAN GÄVLE - SANDVIKEN
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