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Abstract 

Drawing upon an analysis of policy documents, previous researches and interviews with four 

teachers, this study examines what schools are ought to do, what they should do and what they 

actually do when a crisis like death happens to a pupil. To lose a parent or a sibling can create 

chaos in a pupil’s life and therefore it is a highly relevant question to reflect upon as a teacher, 

especially since around 10 pupils per day loses a near one to death in Sweden. The purpose of 

this study was to reflect upon what teachers can do to support his or hers pupils during grief. 

The results show that while the steering documents do not point out the class teacher’s 

responsibility other than to care for their pupils, active teachers feel responsible for their pupils’ 

school situation during grief. The teachers who have been interviewed emphasize the 

importance of engagement, adaptability and strategic preparing by talking about death and 

being able to see what the child needs in different situations. 
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1. Inledning 
 
Året är 2004. En av denna generations värsta naturkatastrofer har skett i och med tsunamin i 

sydöstra Asien. Eftersom ett av de drabbade lägena var det turistrika Phuket, blev konsekvensen 

att katastrofen nådde ut långt mer än till själva området där vågen slog in. Däribland till Sverige 

och svenska skolelever vars föräldrar och släktingar aldrig kom hem igen. Magne Raundalen 

& Jon-Håkon Schultz (2007) visar genom att peka på tsunamins efterföljder vikten av att skolan 

ska vara beredd på mer personliga och uttömmande kriser och att krisberedskap i skolan är mer 

än brandövningar och att ha en skolsköterska på plats. Riktlinjer om lärares roll i samband med 

att en elev förlorar en närstående är få, trots att det är något som lärare sannolikt någon eller 

flera gånger kommer att möta i sitt yrkesliv. Socialstyrelsen (2013) presenterar siffror som 

pekar mot att cirka tio barn och ungdomar per dag förlorar en familjemedlem. Samtidigt 

aktualiserar den nya regeringens satsning på elevhälsa krishantering och främjande för 

välmående och trygghet, vilket gör att skolpersonal behöver kunskap om hur de kan värna om 

sina elever (Utbildningsdepartementet, 2015). 

 

Som aktör i skolans värld går det inte att komma ifrån att elevers vardag påverkar deras 

skolgång. Alla barn i Sverige har rätt att gå i skolan, men de har också ett krav på sig att vara 

närvarande och inte bara i fysisk bemärkelse. Ett krav som inte alltid är så lätt att uppfylla. 

Skolläkaren Lars H Gustafsson (2009) resonerar kring att hälsa och lärande är ”två sidor av 

samma mynt”. Utan det ena, har vi inte det andra. En situation som påverkar hela barnets liv, 

såsom vid dödsfall, kommer alltså oundvikligen påverka barnets skolvardag. Verksamma lärare 

möter många olika individer i sitt yrkesliv och det är inte otänkbart att de allra flesta kommer 

att få uppleva en eller flera situationer då något oväntat och förödande för en eller flera elever 

händer. Vad har skolan då för ansvar i en situation som kan rubba elevernas tillvaro och 

välmående och vilka åtgärder kan sättas in för att underlätta för elevernas bearbetning av det 

som hänt? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Mot bakgrund av de skyldigheter som skolan har när en elev mister någon som står eleven nära 

så undersöker denna uppsats lärares erfarenheter av att möta barn i sorg. Med ett intresse av 

vad lärare har för uppfattningar om vad som krävs i sådana krissituationer, gällande till exempel 
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bemötande och undervisningsåtgärder, så kommer jag att intervjua verksamma lärare som har 

erfarenhet av detta. Ytterligare fokus i uppsatsen ligger på hur skolan kan vara till stöd för en 

eller flera elever då någon i deras närhet avlider och på vilka kunskaper som är viktiga att en 

lärare har om barns sorgearbete för att kunna fungera som ett gott stöd. Uppsatsen kan vara 

nyttig för redan verksamma lärare och för kommande lärare i sin utbildning för att bredda sin 

kunskap om ett av skolans mindre uppmärksammade uppdrag. De frågor som denna uppsats 

svarar på är: 

 

1. Vilka riktlinjer finns för skolan och den enskilda läraren när ett dödsfall sker? 

2. Vad kan lärare göra för en elev som förlorar en närstående?  

3. Hur arbetar lärare i praktiken med krishantering kring dödsfall och då särskilt vid 

vårdnadshavares bortgång? 

 

1.2 Disposition 
 
Denna uppsats inleds med en redogörelse för den forskningsstrategi som har använts för att 

besvara studiens frågeställningar, där teoretiska utgångspunkter samt metodval och andra 

avvägningar presenteras. I den efterföljande resultatdelen så presenteras tre olika avsnitt som 

har genererats under studiens gång, där det första handlar om det juridiska ansvaret som skolan 

i allmänhet har, vilket sedan följs upp med ett avsnitt om vad den enskilda läraren kan göra 

enligt forskning inom krishanteringspedagogik, innehållande ett avsnitt om tidigare forskning 

om barns sorg. Till sist handlar resultatdelen om de intervjuer som har gjorts inom denna studie 

och hur lärare som har erfarenhet av att möta barn i sorg har arbetat/arbetar kring sådan 

krishantering. Denna resultatredovisning leder in mot det avslutande avsnittet som innehåller 

slutsatser och en reflekterande diskussion som behandlar resultatet i vidare mening.  
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2. Forskningsstrategi 
 
I denna del behandlas empiriinsamlingen och materialanalysen. Utöver det fokus jag lägger på 

tillvägagångssätt och material beskrivs de ställningstaganden som jag har gjort i mitt arbete för 

att besvara mina frågeställningar. Inledningsvis redovisar jag en teoretisk bakgrund som har 

fungerat som utgångspunkter vid mitt analytiska arbete, vilket sedan följs upp med 

beskrivningar av metoder och analyssätt.  

 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 
 
Eva Gannerud (2003) har intresserat sig för de relationer som en lärare har i sin profession och 

lyfter fram att läraryrket består av ett antal dimensioner som har påverkan på elevernas 

skolutveckling. Två av dessa dimensioner kallar hon för den sociala respektive den emotionella 

dimensionen, vilka båda handlar om att upprätthålla en relation med var och en av eleverna. 

Ganneruds dimensioner erbjuder ett perspektiv varigenom omsorgskompetenser blir en del utav 

lärarens arbete. Genom detta perspektiv skapas ett förhållningssätt till lärarens uppdrag som 

innebär att när en elev drabbas av en oerhörd sorg, då till exempel en förälder eller ett syskon 

dör, har den enskilda läraren ett ansvar att agera och bistå i elevernas situation genom 

främjandet av deras välbefinnande.  

 

Betydelsen av relationer mellan lärare och elev för elevens utveckling berörs också av Jonas 

Aspelin (2015) som teoretiserar denna relation som en av de viktigaste aspekterna när det 

kommer till elevernas lärande. Aspelin resonerar kring den relationella pedagogikens betydelse 

och säger:  

 

Om vi vill att eleverna ska prestera väl måste vi också måna om att de relaterar till stoffet, 

läraren och kamraterna. Den som presterar tar avstamp i en relation och återvänder till en 

relation. (s.13-14).  

 

Aspelin menar i citatet ovan att utan relationer mellan individerna i klassrummet och relationer 

mellan elev och innehåll så förloras lärandetillfällen och elevernas prestationer kommer att hålla 

låg kvalitet. Genom att läraren försöker behålla ”goda kvaliteter” i sin relation till sina elever, 

såsom att visa omsorg, respekt och närvaro ökar elevernas prestationsförmåga och chans att 

lyckas skolmässigt. Han beskriver människan som ”socialt responsiv”, som genom spontana 
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mellanmänskliga handlingar blir unik, vilket gör människan beroende av det sociala 

sammanhanget för att utvecklas. Utan öppna relationer med andra blir situationerna som hon är 

i begränsade. I skolan och andra formella institutioner råder vanligtvis en asocial responslöshet, 

ett ”tyglat” och ”formaliserat” beteende som ligger som grund för utvecklingen av ett 

fungerande samhälle. Social responsivitet är i grund och botten primitiv, men Aspelin (2015) 

menar att inom utbildningens ramar bör en balans mellan den asociala responslösheten och den 

primära socialiseringen få råda. Utan denna balans blir inte utbildningen människovärdig. Den 

ska skapa självständiga medborgare, inte autonoma individer som följer ramar istället för sin 

”elementära mänsklighet”. Utbildningen ska därför erbjuda tillfällen för öppenhet mellan 

individerna i skolan, en öppenhet som representeras av relationer där individens unikhet får 

komma fram (Aspelin, 2015). 

 

De aspekter om vikten av relationsuppbyggning mellan lärare och elev som både Gannerud 

(2003) och Aspelin (2015) framhäver hjälper mig att besvara uppsatsens frågeställningar genom 

att ge perspektiv på läraruppdraget och vad det innebär att möta barn i skolans värld. Det som 

dessa två teoretiker har gemensamt är deras fokus på relationer och dess betydelse för elevens 

lärande. Denna betoning på relationer och att lärare har ett ansvar över dessa relationer 

genomsyrar hela denna uppsats genom att fungera som en grund för hanteringen av mina 

resultat.  

 

2.2 Metod 
 
Bryman (2008) skriver om olika forskningsstrategier och särskiljer kvantitativ och kvalitativ 

forskning från varandra. Medan den kvantitativa forskningsansatsen är något mer fokuserad på 

mängd och data, handlar den kvalitativa forskningen mer om vad som sägs än på 

”kvantifiering”. Då jag med mina intervjuer ville få fram ett lärarperspektiv och erfarenheter 

genom att studera vad lärare säger så har denna studie en kvalitativ ansats. Detta arbete är även 

inspirerat av hermeneutiken som Bryman (2008) beskriver som en tolkningsteori som berör 

förståelsen av handlingar i händelsens centrum. Mitt material behandlas genom ett fokus på 

helheten och vidare analys av delarna för att få djupare förståelse, ett arbetssätt som platsar in i 

den kvalitativa hermeneutiska forskningsansatsen. En tolkande forskning innebär att forskaren 

söker skapa förståelse för ett fenomen genom att studera fenomenet i dess sammanhang. Detta 

görs i denna studie genom att möta lärare som har erfarenhet av det som uppsatsen fördjupar 

sig i.  
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2.2.1 Material  

 
För att söka svar på vilka krav som finns på arbetet kring dödsfall och krishantering i skolan så 

har styrdokument som bland annat Skolverket har gett ut studerats. Dessa dokument är bland 

annat Läroplanen från 2011 och Skollagen, men även otryckta källor så som riktlinjer som finns 

via Skolverkets hemsida. Den information som har utvunnits därifrån har sedan valts ut utifrån 

relevansen till krishanteringsuppdraget och om ansvaret som läggs på skolan i allmänhet samt 

på den enskilda läraren. Eftersom det finns ett intresse om att utöver redogöra vad en lärare kan 

göra och inte bara ska göra, så har även tidigare forskning inom barns sorg och sorgearbete lästs 

igenom och sammanställts. Denna forskning fokuserar dels på barns sorg och dels på hur 

dödsfall påverkar eleven i skolan och vad skolpersonal kan göra för att underlätta för eleven. 

 

I denna studie har även fyra lärare intervjuats. Gemensamt för dem är att de har mött barn i sorg 

inom skolans ramar. Lärarna som har deltagit arbetar i olika kommuner, på olika stora skolor 

och har befunnit sig i yrkeslivet olika länge, mellan sju år och trettio år. De två som har arbetat 

längst har båda haft erfarenhet av dödsfall i skolan mer än en gång. Lärarna, som alla är kvinnor, 

arbetar även i de lägre årskurserna, alltså mellan förskoleklass och trean. Två av dem arbetar i 

förskoleklass, de andra två i en första klass respektive en andra klass. Att rikta in mig mot lärare 

som arbetar med de yngre skolbarnen var ett medvetet val då det är relevant för mitt kommande 

arbete i de lägre årskurserna, men det gör också att studien inte säger så mycket om hur lärare 

som arbetar med äldre barn gör.  

 

Eftersom det enbart är fyra lärare som har intervjuats så är det svårt att säga att det är så här alla 

lärare arbetar. Samtidigt är det tveksamt att intervjuer med tjugo eller femtio lärare hade gett 

svar på det, och då jag inte är intresserad av att generalisera så räckte fyra deltagare för att få 

svar på hur lärare kan arbeta kring detta, med betoning på kan. Dock kan det vara så att 

sammansättningen på de lärare som har deltagit påverkar mina resultat. Då alla har varit 

yrkesverksamma så pass länge så får jag inte ett perspektiv på hur det är som nyexaminerad att 

möta barn i sorg eller huruvida manliga lärare ser på deras uppdrag vid barns sorg på ett annat 

sätt. Jag har dock inte kunnat påverka sammansättningen på lärarna i och med att 

urvalsprocessen var slumpmässig. 
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2.2.2 Genomförande av intervjuer 

 
För min insamling av material kring hur verksamma lärare arbetar kring barns sorg har det skett 

semistrukturerade intervjuer. De har drivits av förutbestämda frågor, men varit öppna för skilda 

svar och för intervjupersonens egna uppfattningar om vad som är relevant. Bryman (2008) 

framhåller kvalitativa intervjuer som ett sätt att få fram deltagarnas synpunkter på ett område 

utifrån deras erfarenheter. Denna metod valdes eftersom jag ville få personliga och uttömmande 

svar på mina frågor och att intervjupersonerna själva skulle få chans att styra intervjun i den 

riktning som de fann mest relevant, vilket hade varit svårt genom till exempel enkäter. 

Intervjufrågorna som valdes utgick från tanken att försöka lyfta fram lärarens perspektiv på den 

krissituation som hen har upplevt och för att beskriva hur dessa lärare arbetar kring dödsfall. 

 

Då intervjuerna var semistrukturerade så fick lärarna själva rikta in sina svar mot det håll som 

de fann som mest relevant vilket har gjort att svaren på en och samma fråga har ibland varit vitt 

skilda, även om intervjun har innehållit samma grundfrågor. För att få en ännu bredare bild om 

vad lärare gör i praktiken är det tänkbart att deltagande observation kunde ha gjorts, dock hade 

ett sådant arbetssätt varit svårt då det dels hade krävt att det under just denna period som denna 

studie har pågått ha funnits en elev i sorg och dels så hade det varit tveksamt av etiska skäl att 

få tillträde till att studera ett barn som sörjer. Av denna anledning ansåg jag att intervjuer skulle 

vara det bästa sättet att få veta hur lärare arbetar kring denna slags krishantering. De 

intervjufrågor som var ledande finns i en intervjuguide under ”Bilaga 1”, följdfrågor som 

ställdes skiljde sig dock åt mellan intervjuerna och nämns därför inte i intervjuguiden.  

 

För att hitta intervjupersoner kontaktades dels rektorer och kuratorer, med ett mindre lyckat 

resultat, och dels kontakter som jag har haft på olika skolor som har kunnat förmedla mig vidare 

till andra lärare. Första kontakten med lärarna skedde via ett informationsbrev om intervjun (se 

”Bilaga 2”) där syftet med studien presenterades. Tre av intervjuerna skedde öga mot öga 

medan en av intervjuerna skedde via telefon. Bryman (2008) skriver att telefonintervjuer har 

både fördelar och nackdelar gentemot en intervju där deltagarna är fysiskt närvarande. Dels så 

är det ett flexibelt, enkelt sätt om det inte finns möjlighet till att träffas, men samtidigt riskerar 

forskaren att missa till exempel ironi då hen varken ser kroppsspråk eller minspel, vilket gör 

det viktigare att samtalet är tydligt så att inget missförstånd sker.  
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2.2.3 Urval 

 
Den forskning som har valts ut har både en grund i det psykologiska spektret samt en vinkel 

mot en pedagogisk bakgrund om vad lärare kan göra för att stödja en elev. Båda dessa aspekter 

är nödvändiga för att besvara min frågeställning om vad lärare kan göra på ett värdefullt sätt. 

Litteraturen har getts ut över ett långt tidsspann men detta är inte till en nackdel om forskningen 

inte anses som utdaterad. Forskning om barns sorg och lärarens roll produceras än idag, men 

möjligtvis i något mindre omfattning än för några år sedan. Angående relevansen som den 

litteratur som har använts har, så är styrdokumenten nödvändiga för att kunna analysera vilket 

ansvar skolan har och forskningslitteraturen är relevant eftersom den syftar att besvara vad barn 

går igenom i sin sorg samt vad lärare och andra vuxna kan göra för att underlätta.  

 

Personerna som intervjuades valdes utifrån kriteriet att de skulle ha erfarenhet av att möta barn 

i sorg och detta på grund av relevans för studien om hur lärare arbetar kring krishantering av 

dödsfall. Däremot var skolorna som kontaktades slumpmässigt utvalda och min urvalsprocess 

skulle därför kunna ligga mellan ett slumpmässighetsurval och ett bekvämlighetsurval, två av 

de perspektiv som Bryman (2008) skriver om. I ett bekvämlighetsurval använder sig forskaren 

av deltagare som finns åtkomliga och i ett slumpmässighetsurval så är valet av deltagare 

slumpmässigt gjort. Studien har haft ett klart mål med vilka erfarenheter intervjupersonerna ska 

ha, men inte om specifika personer. De som var intresserade fick delta.  

 

2.2.4 Bearbetning 

 
För att besvara vad skolan ska göra och vad skolan kan göra så har en innehållsanalys av 

dokument och andra källor gjorts. Sammanställningen har skett genom att undersöka vad dessa 

texter säger rakt ut om skolans ansvar vid kriser. Jag har även gått in djupare för att se om andra 

riktlinjer från Skolverket är menade att gälla vid en lärares krishantering, till exempel vad ord 

som ”omsorg” i läroplanen innebär för lärarens ansvar när en elevs förälder dör. 

Forskningslitteraturen har lästs igenom och under tiden har jag markerat sådant som forskarna 

pekar ut som viktiga kunskaper för lärare och vad lärare kan göra för ett barn i sorg. Efter 

läsningen kategoriserades forskningen och styrdokumenten in i olika teman: skolans roll och 

ansvar respektive lärares roll och ansvar, en indelning som haft betydelse vid presentationen av 

mitt resultat. 
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Intervjuerna har spelats in för att i efterhand transkriberas då det underlättar för analysarbetet 

eftersom inget av samtalet missas. Transkriberingen skedde nära inpå intervjuerna och därför 

startade jag med att anteckna redan vid första genomlyssning istället för alternativet att lyssna 

igenom allt först för att få en helhetsbild. Under transkriberingen skrevs samtalet ner precis som 

de låter, med talspråk, hummanden, upprepningar och andra ljud med hjälp av olika tecken. I 

efterhand gjordes dock utsagorna om till skriftspråk och jag tog bort upprepningar av ord med 

mera för att det skulle bli mer begripligt av vad som sas i intervjun. De tecken som jag har valt 

att behålla i flytande text är för längre pauser (.), till exempel då de har tänkt efter, och för 

betoningar, där det ord som betonades har understrukits. Kortare pauser har markerats genom 

kommatecken och slut på meningar har markerats med punkt. Om jag valt att i mina citeringar 

hoppa över något eller har börjat mitt i en mening har jag markerat detta med ”…”. Jag har valt 

att förenkla transkriberingarna i denna uppsats eftersom det är viktigare i denna studie vad 

lärarna säger än hur de säger det.  

 

Efter transkriberingen har samtalen analyserats genom att läsas igenom flera gånger för att hitta 

nyckelord som representerar vad lärarna tycker och hur de arbetar. Varje intervju har 

sammanfattats och jämförts med de andra för att hitta gemensamma nämnare mellan 

intervjuerna och för att se olikheter mellan lärares arbetssätt. Deltagarnas svar delades sedan 

upp i kategorier som kan beskrivas handla till exempel om vad de tyckte hjälpte mest i 

stöttandet. I transkriberingen har jag utelämnat namn och platser samt innehåll som inte är 

relevant för denna forskning, till exempel om samtalet ledde in på andra ämnen. Bryman (2008) 

skriver att delar av en intervju inte alltid är brukbara och att forskaren då inte ska känna att allt 

som sägs behöver skrivas ner. I detta fall har jag gjort bedömningen att en del av intervjuerna 

inte behövdes transkriberas därför att lärarens uppfattningar eller redogörelser kom fram ändå.  

 

 

2.3 Tillförlitlighet och äkthet 
 
Två begrepp som nämns ofta inom kvalitativa forskningssammanhang är ”tillförlitlighet” och 

”äkthet” som innebär trovärdighet i texten respektive om resultatet kan anses autentiskt utifrån 

kriterier såsom till exempel om det ger en rättvis bild av det som efterforskats. Gällande 

tillförlitlighet har jag för att undvika att mitt sätt att se på saken påverkar resultatet använt 

respondentvalidering. Under kvalitativa intervjuer finns det en risk att intervjuledaren inte 

behandlar materialet objektivt utan låter sina egna tolkningar få påverka. Respondentvalidering, 
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som innebär att deltagarna får ge åsikter i efterhand som kan bekräfta eller ändra på det som 

intervjuledaren har uppfattat som viktigast, gör studien något mer trovärdig (Bryman, 2008). 

Detta är viktigt för att det är deltagarnas uppfattning som ska komma fram, inte forskarens. 

Inom denna studie har respondentvalideringen skett genom att intervjuerna har följts upp av en 

presentation av samtalet från min sida för att vidare diskutera om det sätt som jag har uppfattat 

vad hen har sagt är korrekt eller inte.  

 

Nära kopplat till tillförlitlighet är frågan om överförbarhet eller med andra ord generalisering. 

Bryman (2008) menar att kvalitativa intervjuer är svåra att generalisera då de individer som har 

observerats eller intervjuats inte kan vara representativa för andra inom samma område. Dock 

är inte tanken med denna studie att hitta ett ”rätt” sätt att hantera krishantering utan att ge ett 

perspektiv på vad som kan göras för att underlätta för elever. Intervjupersonerna har själva varit 

med om att någon av deras elevers förälder har gått bort vilket gör att uppfattningarna de ger 

får ett trovärdigt resonemang. De har i sin praktik erfarenhet av en sådan situation och även om 

deras svar inte är applicerbara på alla elever överallt, så kan deras synpunkter ge en inblick i 

hur ett arbete kring barns sorg i skolan kan gå till.  

 

Andra begrepp som kan diskuteras i förhållande till denna studie är originalitet och 

användbarhet. Kriteriet originalitet utgår ifrån om studien kommer med något nytt medan 

användbarhet handlar om studiens nytta, det vill säga om den är nödvändig och ger något som 

går att använda (Charmaz, 2006). Då barns sorgearbete inom den pedagogiska ramen har 

studerats måttligt och särskilt lite kring hur lärare arbetar kring det i praktiken tillför denna 

studie ett lärarperspektiv som tidigare inte fått komma fram till så stor del. Studien ger en 

inblick i erfarenheter som lärare har haft och kan bidra till att underlätta vid kommande 

krissituationer för andra lärare.  

 

2.4 Etiska ställningstaganden 
 
Anonymitet har varit ett av de viktigaste ställningstaganden när intervjuerna har skett, dels för 

lärarnas skull och dels för de barn som berörs av att intervjuerna till viss del har handlat om 

deras livssituation. När det kommer till människor inom forskning gäller det att inte tillåta att 

de känner sig utelämnade eller på något sätt kränkta av det material som uppkommer (Bryman, 

2008). I denna studie har därför alla namn och beskrivningar som kan kopplas till personerna 

utelämnats. Istället har jag använt fingerade namn: Amanda, Beatrice, Clara och Daniella. 
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Dessa namn säger inget om lärarnas etnicitet eller ålder utan har valts utefter alfabetets ordning. 

För att intervjupersonerna skulle känna att de hade frihet att bestämma över sitt eget deltagande 

poängterades detta samtidigt som annan information om intervjun genom ett informationsbrev 

om upplägget inför deltagandet. Detta informationsbrev finns som bilaga sist i denna uppsats. 

Under intervjuerna ville jag visa hänsyn genom att låta varje svar få ta tid och vara öppen för 

det som deltagarna sa. Det har varit viktigt att deras uppfattningar kommer fram utan att mina 

tolkningar av vad de säger ska påverka allt för mycket av resultatet, även om det sällan går att 

vara helt objektiv.  

 

3. Skolans ansvar – vad skolan ska göra 
 
I Läroplanen från 2011 framhåller Skolverket genomgående i sin inledande del om den trygghet 

och omsorg som ska råda inom skolans dörrar. Styrdokumentet poängterar att det i en lärares 

profession ingår att medverka till att eleverna blir självständiga demokratiska medborgare. 

Skolan har därför ett uppdrag utöver sin kunskapsförmedling och detta uppdrag ligger inte bara 

hos elevhälsan utan även hos den enskilde klassläraren. Ansvaret för ett barns hälsa och 

trygghet ligger främst på barnets föräldrar, men då Sverige har förbundit sig att efterfölja de 

riktlinjer som Barnkonventionen (UNICEF, 2009) föreskriver har även myndigheter och 

organisationer ett ansvar för att barn ska få ett hälsosamt och tryggt liv. Barnkonventionen är 

inte en lag i sig, men är en juridiskt förbindande handling som påtrycker alla barns rättigheter 

vilket gör den högst aktuell i krishanteringsfrågor inom skolan.  

 

3.1 Krishantering i förskola och skola 
 
Den numera nedlagda Myndigheten för skolutveckling skriver: ”När det oväntade sker måste 

skolans personal vara rustad att ge stöd i sorgearbetet och i undervisningen under en lång tid 

framåt” (Myndigheten för skolutveckling, 2006, s.11). Citatet ovan visar att skolan ska hjälpa 

till i skeenden som påverkar elever negativt och att detta kräver förberedelse. Att vara medveten 

och uppmärksam mot elever och deras svårigheter är alltså ett uppdrag utöver den självklara 

kunskapsundervisningen. När en elevs förälder dör faller en sådan händelse inom spektret 

krishantering, vilket är ett område som skolan har fått i uppdrag att hantera (Raundalen & 

Schultz, 2007).  De föreliggande riktlinjerna om krishantering på nationell nivå ska verka i 
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kommun, skola och i varje klassrum och detta genom förberedelser och aktioner som sker i 

efterhand. 

 

Skolverket (2013) specificerar via sin hemsida under fliken ”regelverk” det ansvar som skolan 

har när kriser som dödsfall sker. Först och främst bör varje skola ha en noga utformad krisplan 

som innehåller bestämmelser om hur personalen ska göra vid en krissituation. I denna 

handlingsplan ska det också tydliggöras vem som har det yttersta ansvaret, oftast är detta 

rektorn på skolan, och vilka som kan kontaktas för stöd, till exempel en ”krisledningsgrupp” 

som är extra förberedda för oförutsedda händelser. En sådan grupp kan bestå av kurator, 

pedagoger och rektorn på skolan. Ett exempel på hur en krisplan kan struktureras och vad den 

kan innehålla finns på Utbildningsstyrelsens (2010) hemsida, ett förslag som främst riktar sig 

mot blivande lärare i sin utbildning. I stora drag ska den vara anpassad efter den enskilda 

skolans behov, den ska tydliggöra vad som är en krissituation och vad som ska göras i de olika 

situationerna samt så kan den innehålla en modell för hur andra föräldrars frågor och medier 

ska bemötas (Raundalen & Schultz, 2007). Varje skola ska följa sin egen krisplan som ska vara 

lättillgänglig för både skolpersonal och anhöriga till eleverna. Med fördel ska den vara utförligt 

preciserad inom olika krisområden så att den är enkel att följa i stressade situationer.  

 

Skolverket (2000) framhäver även vikten av att skola och kommun utbildar sin personal i 

krisberedskap för att eftersträva ett smidigt arbete när det som inte får hända sker. Då uppgifter 

från Socialstyrelsen (2013) visar att cirka 3500 barn årligen förlorar en förälder, siffror som 

innebär att uppemot tio barn dagligen mister en människa som har varit deras trygghet i 

vardagen, blir en beredskap hos skolpersonal högst aktuellt. Utan att skolans personal har 

kunskap om vad de bör och kan göra vid dessa dödsfall, blir eleverna lidande och läroplanens 

uppdrag om omsorg kan gå förlorat. Atle Dyregrov (2007) pekar på att en sådan upplevelse inte 

bara innebär sorg för eleven, ”de förlorar inte bara en människa som står för kärlek och daglig 

omsorg, utan dödsfallet leder också till instabilitet och stora omvälvningar i deras vardag” 

(s.35). Genom förberedelse och kunskap genom utbildning kan skolpersonal motverka till att 

hela elevens värld omkullkastas genom att försöka bibehålla någon slags kontinuitet och känsla 

att något är sig likt i allt kaos. Den här vidareutbildningen räknas dock inte till de krav som 

annars hör till krishantering, utan är mer ett råd från Skolverket.  
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3.2 Skolans roll 
 
Varje kommun har ansvaret att se till att riktlinjerna från Skolverket och andra 

överenskommelser om barns rättigheter följs och fördelar i sin tur ut det ansvaret på de olika 

skolorna inom kommunen, med undantag för de fristående skolorna. Skolan ska realisera de 

policyer som har formulerats på högre instanser. Däremot finns det utsagor på policynivån som 

formuleras som borden istället för måsten, som till exempel krisutbildning för lärare. Vad som 

däremot måste finnas är personal med särskilda kompetenser inom elevhälsan. Som utdelat stöd 

ska skolor har tillgång till en kurator som har en extra kunskap om elevers mentala hälsa och 

som kan finnas till för terapisamtal och liknande (SFS 2010:800). När en elevs närstående dör 

ska den psykologiska hjälpen på skolan finnas till via elevhälsan och alltså inte främst hos 

pedagogerna. Dock kan det med fördel råda ett kontaktnät mellan kurator och pedagoger så 

länge denna kommunikation förhåller sig inom de anvisningar som finns för tystnadsplikten.  

 

3.3 Barns bästa i fokus 
 
Förutom att ha ett ansvar om att vara förberedd och påläst så har all personal i skolan, utifrån 

barnkonventionen, ett uppdrag om att alltid sätta vad som är bäst för barnet/barnen i centrum 

(UNICEF, 2009). Omtänksamhet om eleverna ska vara ledande genom skolgången och skolan 

ska främja elevernas utveckling i en trygg miljö. Att visa omtanke om sina elever är därför ett 

uppdrag för alla pedagoger. När en elev är i behov av stöd, på grund av mentala eller fysiska 

orsaker, är det viktigt att pedagoger och annan skolpersonal inte bara är utbildare utan även 

medmänniskor för sina elever (Gustafsson, 2009). Då sorg kan vara en förlamande upplevelse 

kan det finnas ett behov av att behandla situationen så som att eleven är i behov av ett särskilt 

stöd, vilket i sig lägger ett ytterligare ansvar på läraren att anpassa sin undervisning och sitt 

bemötande utefter eleven. Skollagen uttrycker att barnets undervisning ska ändras, genom 

anpassning, om det är i behov av det, oavsett om det är tillfälligt eller inte (SFS 2008:10). Då 

denna anpassning bör ske i klassrummet vid undervisningen åläggs det därför pedagogen och 

skolan att göra sig medveten om vad eleven behöver utöver det stöd som annars ges.  

 

3.4 Sammanfattning och analys 
 
Utifrån styrande dokument så som skollagen och läroplanen från 2011 tillsammans med 

riktlinjer via Skolverkets hemsida så framkommer skolans ansvar som att ha en beredskap på 
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att kriser kan ske. Inom begreppet ”skolan” ingår den enskilda läraren, men riktlinjerna pekar 

inte direkt ut att läraren ska ha ett ansvar utöver den krishantering som skolan kommer överens 

om genom en krisplan. Varje skola har experthjälp genom kurator alternativt skolpsykolog, 

även om jag med egna erfarenheter vet att den personalstyrkan inte behöver vara på plats varje 

skoldag. Hur denna experthjälp ska användas när ett dödsfall sker preciseras inte, men 

Skolverket poängterar att elevhälsan finns till för att stödja eleverna i sin utbildning, dels genom 

att finnas tillgänglig för samtal och dels genom omsorg.  

 

Det är under begreppet omsorg som den enskilda lärarens ansvar kommer fram på ett tydligt 

sätt. Eva Ganneruds (2003) socioemotionella perspektiv på lärarprofessionen lyfter fram ord 

som omsorg som en av de viktigaste begreppsramarna inom skolan. Ett ord som kanske inte 

poängteras till stor del i läroplanen, men som i förhållande till lärares relationella praktiker får 

en vidare betydelse. Utifrån Ganneruds emotionella perspektiv så är det ett faktum att när 

läroplanen framhäver omsorg och utveckling så läggs ett ansvar på läraren att se till att sina 

elever får befinna sig i en trygg och omtänksam miljö som alltid sätter barnets bästa i centrum. 

Ett synsätt som även lyfts i barnkonventionen. Även om konkreta åtgärder inte skrivs ut i 

styrdokument gällande vad läraren måste göra så föreskrivs läraren ett ansvar att hantera sitt 

ansvar om att visa omsorg. Begreppsligt innebär detta att, utifrån Ganneruds begreppsram, att 

läraren har ett ansvar att visa empati i ”emotionella kontexter”, att visa förståelse och sensitivitet 

för elevernas jag.  

 

Eftersom styrdokumenten betonar relevansen av omsorg utan att tydliggöra hur lärare ska visa 

omsorg finns det ett tolkningsutrymme för hur och i vilken utsträckning skolan och lärare måste 

agera vid ett dödsfall. Detta kan bero på att det socioemotionella arbetet är ett kompetensområde 

hos lärare som är svårt att beskriva och reglera. När dödsfall eller andra kriser som drabbar en 

eller flera elever sker, så finns det inte bara ett rätt sätt att hantera det på, särskilt inte eftersom 

alla elever är olika. Detta faktum gör det svårt att styra arbetet på annat sätt än att peka ut att 

skolan ska visa omsorg. Därför ligger det hos den enskilda lärarens att i slutändan kunna se 

eleven och anpassa bemötande och undervisning, precis som läraren måste göra när en elev har 

särskilda behov. Indirekt läggs ett ansvar på läraren, i och med riktlinjerna om anpassning att 

skapa en relation med sina elever för att kunna ta reda på vad eleverna behöver och realisera 

dessa åtgärder i undervisningen efter eller innan kriser sker. 
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4. Lärares ansvar – vad skolan kan göra 
 
För att få en bakgrund om elevers sorg så inleds detta avsnitt med en redogörelse för tidigare 

forskning där fokus ligger på psykologiska perspektiv på barns reaktioner. Här presenteras ett 

väsentligt underlag som hjälper till att besvara syftet om vad lärare kan göra för elever, men 

som har mer fokus på dödsfallets konsekvenser än på de åtgärder läraren kan göra. Detta för att 

forskningen för fram dessa som nödvändiga kunskaper vid arbete kring barn som har förlorat 

någon. Därefter presenteras idéer och tankar från forskning om vad läraren kan göra i 

undervisningen för att underlätta för eleven.  

 

4.1 Barns reaktioner på sorg  
 
Precis som pedagoger bör befästa sina undervisningsmetoder i vetenskap och forskning så bör 

det sociala och vårdande uppdraget även ha en grund i vad som sägs vara bäst för eleverna. När 

ett dödsfall sker är det inte alltid lätt att veta hur situationen ska hanteras eller vem som får säga 

vad eller inte, men för att vara ett så bra stöd som möjligt krävs någon kunskap om vad barn 

går igenom när de sörjer (Boge & Dise, 2006). Flertalet forskare, däribland Lindgren och Wallin 

(2006), menar att när dödsfall sker så beror ofta bristerna i hanteringen på att lärare inte alltid 

vet hur barn ska reagera kortsiktigt eller långsiktigt och att de inte vet hur de får hantera 

situationen i klassrummet gällande gränsen mot att bli för privat. Även om det kan ligga ett 

huvudansvar på kuratorer och kristeam, så bör klassläraren ha vetskap om de processer som 

sorg kan innebära för en elev och människa, så att läraren kan vara förberedd på att verka 

stödjande även i elevens skolvardag.  

 

De reaktioner som ett barn går igenom beror på hens tidigare erfarenheter och förståelse för vad 

som har hänt. Däremot avger forskningen en uppfattning om att det finns vissa perioder i en 

sorgeprocess som de flesta barn går igenom, oavsett hur snabb eller långsam bearbetningen är. 

Claudia Jewett (1984) använder begreppen ”early grief”, ”acute grief” och ”subsiding grief” för 

att beskriva sorgeprocessen hos barn. Den tidiga sorgen eller ”early grief” kan beskrivas som 

tiden närmast förlusten då barnet, beroende på tidigare erfarenheter, reagerar genom till 

exempel chock eller förnekande. Jewett påpekar att små barn ofta inte har en konkret förståelse 

av att döden innebär att någon är borta för alltid och nämner exempel då föräldrar försökt berätta 

om en dödsolycka för sitt barn, vilket har följts av att barnet inte reagerat mer än att de vill börja 

leka igen, för att sedan komma och fråga var mamma eller pappa är. När chocken väl inkommer 
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kan förlusten få barn att träda in i få ett robot-liknande beteende, då de inte vill tillåta sig att 

känna de känslor som de faktiskt gör, ofta på grund av att vilja verka stark inför andra eller för 

att de inte vet vad deras känslor innebär. Att sysselsätta sig med annat eller att intala sig att allt 

är bra är vanligt bland barn som inte är vana vid att uttrycka sina känslor (Jewett, 1984).  

 

När den första instinktiva reaktionen är över kommer barnen in i en fas av längtan, ”acute grief”. 

Jewett (1984) beskriver fasen som en period av starka känslor som visar sig genom ångest, 

ilska, skuld, rädsla och ängslan. Det är inte ovanligt att barnet lägger skuld på sig själv och 

tänker sig att om bara hen själv gjort något annorlunda så kanske mamma eller pappa hade levt. 

Till slut kommer ett stadie av acceptans, det Jewett kallar ”subsiding grief”. Barnet låter 

händelsen få påverka sin vardag mindre och mindre och smärtan som har funnits har övergått i 

personlig utveckling (Jewett, 1984). Här är det dock viktigt att förstå att om inte den tidigare 

bearbetningen har kunnat få spela ut sin roll så kan detta stadie ta en lång tid att komma till och 

desto längre tid det tar, desto större är risken för att barnet ska ta till destruktiva beteenden. 

 

Det är inte bara föräldrars död som orsakar kris och sorg i barns liv. Då det onekligen råder krig 

i världen har många barn sökt asyl i Sverige och placerats i svenska skolor. Därför har ett 

begrepp som posttraumatiskt stressyndrom blivit nödvändigt att känna till. Att vara barn och 

snarare fly än flytta ifrån ett liv fyllt av väpnade konflikter, fattigdom och död är inte ett trauma 

som går över i första taget och kommer, precis som för ett barn som förlorat en förälder i en 

bilolycka, påverkas av sina upplevelser under lång tid. Om ett barn blir diagnosticerat med 

posttraumatiskt stressyndrom innebär det att barnet är extra känsligt och att deras uppfattning 

om sin egen tillvaro rubbas ordentligt. Symptomen är ofta depression, ångest, ilska och apati, 

symptom som kommer att påverka deras skolvardag på olika sätt.  

 

När en elev nyligen har förlorat någon så kommer hen att ha starka känslor och kanske främst 

av allt ha koncentrationssvårigheter (Raundalen & Schultz, 2007). Att en elev glömmer bort 

eller struntar i att jobba under lektionerna är ingen ovanlig företeelse och motivationen är sällan 

på topp. Skolan blir inte lika aktuell för elever som är i sorg, även om den kanske har varit 

viktig för dem innan det som orsakade sorgen. Förutom minskningen av effektivitet i 

skolarbetet så kan alla känslor som elever får orsaka utbrott på andra eller avståndstagande från 

andra vilket får följd att elevens sociala umgängeskrets blir lidande eller att kompisarna väljer 

att ta avstånd från elevens beteende.  

 



19 
 

Forskning om den enskilde lärarens roll i en elevs sorgeperiod är relativt liten, men det som 

forskningen har gemensamt är betoningen på att läraren, under skoltid, är en av de viktigaste 

faktorerna för elevens bearbetning. Som tidigare nämnt är det enbart till fördel om varje lärare 

har kunskap om vilka faser och känslor som är vanligt förekommande vid en sorgeprocess hos 

barn. Ett sorgearbete kan påverka långt mer än att personen inte längre finns nära, det kan 

påverka vardagen såsom skolarbetet och den sociala miljön och inte bara under tiden närmast 

dödsfallet, utan även i många år efter.  

 

4.2 Lärarens roll  
 
Lars H. Gustafsson (2009) poängterar att elevhälsa börjar i klassrummet och de åtgärder som 

en lärare gör kan hjälpa mycket för att eleven ska kunna återgå till en ordinarie rutin. Förutom 

att alla lärare ska hålla sig uppdaterade om sin aktuella krisplan så finns det åtgärder som läraren 

aktivt kan göra i sitt klassrum, innan och efter. Att möta ett barn i sorg eller att få höra om en 

olycka som innebär att man själv blir en slags budbärare med ett hemskt besked är inte ett 

ansvar som ska och bör läggas på den enskilda läraren, utan det är en kollektiv ansvarighet som 

ska hanteras av både skola och kommun (Raundalen & Schultz, 2007). Elever som drabbas av 

sorg kan förlita sig på att i varje skola finns det professionell hjälp genom kuratorer som 

specifikt har inriktning på elevhälsa. Dock finns det ett större behov än enstaka terapeutiska 

samtal för en elev som får hela sin tillvaro skakad. Gustafsson (2009) menar gällande lärarens 

roll och undervisningens meningsfullhet att;   

 

… kvaliteten i de vardagliga verksamheterna, till exempel förskola och skola, sannolikt 

spelar större roll för hur det ska gå för de barnen senare i livet än de eventuella 

terapiinsatser som sätts in (s.128) 

 

Här lägger Gustafsson ett stort ansvar på elevens lärare då han menar att rutiner, anpassningar 

och bemötande har en stor del i elevers bearbetning mot en lättare vardag. Han uppmärksammar 

lärares emotionella intelligens och menar att det är någonting som alla lärare bör ha. Gustafsson 

uppfattar lärarrollen som indelad i olika kompetenser varav de kan kategoriseras som 

”omvårdande”, ”social”, ”psykologisk” och specialpedagogisk”. Den omvårdande rollen är 

särskilt relevant i ett möte med en elev som nyligen har mist någon eftersom läraren blir något 

av en substituerande vuxen och en förebild i sorgeprocessen för eleven. I skolålder är barnets 

lärare en stor del av hens vardag vilket gör läraren till en stor del av elevens sorgeprocess. Hur 
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läraren väljer att bemöta eleven i sin sorg kommer alltså att påverka elevens bearbetning 

(Gustafsson, 2009). De kompetenser som läraren har bör bidra till att hjälpa till så att elevens 

sorgeprocess får påverka så lite negativt som möjligt på elevens skolvärld.  

 

Barnpsykologerna Atle Dyregrov, Anne Marie Bie Wikander och Synne Vigerust (1999) intar 

ett elevperspektiv på skolans ansvar gällande dödsfall. De studerade en skola där en av eleverna 

hade dött för att utvärdera hur eleverna såg på det hanterandet som skolan gjorde i och med 

dödsfallet och en tid efter. De flesta elever var nöjda med arbetet som skolan hade gjort, så som 

minnesstunder och bemötande. Dock uttryckte elever som var nära vän med den avlidne att de 

inte fick lika mycket stöd från skolan om de inte gick i den avlidnes klass. Vad som framkom 

mer var att eleverna tyckte att lärarna ”släppte” minnet utav eleven alltför snabbt. Skolan som 

forskarna besökte är bara en av många, men resultatet som de kom fram till kan vara nyttiga att 

reflektera över i fråga hur elever vill att vuxna ska reagera. De önskningar från eleverna som 

kom fram om att skolan inte borde slutat prata om dödsfallet så tidigt pekar också på att det i 

vissa fall kan vara så att elever har ett behov av att prata om det som har hänt med andra, även 

om det har gått lång tid sedan personen har dött.  

  

4.3 Stöd under barns olika reaktionsstadier 
 
Under den första fasen, ”early grief”, handlar lärarens uppgift till störst del om bemötande. Att 

berätta om en stor förlust för den enskilda eleven är sällan ett jobb för pedagogen i skolan, men 

det kan vara nödvändigt att vara medveten om att elevens beteende kan förändras och att det 

nya beteendet kanske inte är det som förväntas av barnet. Vid alla fall av sorgeprocesser hos 

barn, kan det skilja mellan vem eleven väljer att delge sin sorg med och om barnet anförtror sig 

åt läraren, så bör läraren ha kunskap om elevens situation.  

 

Som en första åtgärd kan det krävas att eleven beviljas ledighet och tid för sorg hemmavid, men 

det kommer alltid en tid då eleven måste befinna sig i klassrummet igen. Efter händelsen 

kommer en period då anpassningar i undervisningen bör tas till (Raundalen & Schultz, 2007). 

När en elev mister en förälder händer det att barnet får en känsla av att hen har tappat all 

kontroll. Därför är det viktigt att till en början låta eleven få bestämma om sin situation i skolan, 

om när det är dags att komma tillbaka och om vad eleven känner att hen klarar av att delta i. 

Enligt Ken Chesterton (2011) är bland det första som barnet vill, förutom att kunna delta i 

skolan på egna villkor, att läraren har berättat för klasskamraterna innan eleven kommer tillbaka 
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till skolan. Den information som då ska ges inför klassen ska innebära att läraren poängterar att 

de andra barnen ska ”vara som vanligt” och inte låta sin nyfikenhet få styra in samtal omkring 

vad som har hänt. Detta är dock individuellt hur familjen och barnet vill göra och det finns 

därför inget självklart sätt att hantera det på.  Barn vill gärna själva ta initiativet för att prata om 

vad som har hänt. Andra viktiga delar i återgång till ett ”normalt” skolliv pekar Chesterton 

(2011) mot att kravnivån inte får höjas för fort så att risken för misslyckanden minskar.  

 

Den period som följs av den första chocken påverkar det utfall som kommer när eleven är i 

slutet av sin sorgeprocess. ”Acute grief” är en period som består av svallande känslor för eleven 

och därför gäller det som lärare att se vilket behov av uppmärksamhet och tröst eleven behöver 

under skoldagarna men även att med omsorgsfullhet kunna hantera de ilskna utbrott eller 

ångestattacker som eleven kan få. I och med att forskning och erfarenheter tydligt visar att sorg 

påverkar elevers skolarbete, blir det oerhört relevant för en lärare att kunna väga upp en elevs 

tillfälliga svårigheter. Det krävs att lärare är förstående och tålmodiga, samt att de markerar 

beteenden som är negativa för eleven och dess omgivning i ett lugnt tonfall snarare än genom 

starka känslor. Det gäller att förstå att barnets beteenden är ett sätt för hen att hantera 

förändringen i sitt liv.  

 

Som ett komplement till krisplaner och kristeam bör alla pedagoger ha beredskap för och 

kunskap om reaktioner och åtgärder (Raundalen & Schultz, 2007). Atle Dyregrov (2007) 

resonerar kring att små barn är i behov av konkreta skeenden som visar på vad som faktiskt har 

hänt för att förstå att döden är oåterkallelig. De behöver symboler och ritualer som hjälp för att 

förstå vad som har hänt, så som begravning, minnesstunder, samtal och en plats där barnet kan 

få ”besöka” den bortgångne så som en grav (Boge & Dise, 2006). Genom att se barnet, 

uppmärksamma dess smärta och använda medel som målning och skrivande av texter som 

handlar om vad barnet känner kan barnet få chans att bearbeta sin sorg även i skolan. 

(Raundalen & Schults, 2007).  

 

Den tidigare nämnda fasen ”subsiding grief” är ett slags sista stadie av barnens bearbetning, 

men den innebär inte att eleven slutar sörja, utan snarare att saknaden påverkar hen mindre 

jämfört med tidigare faser i sorgeprocessen. Under denna period har läraren stor betydelse. 

Läraren har makt att påverka elevens situation i skolan och att göra den till en underlättande 

eller försvårande faktor. Dyregrov (2007) menar här att det finns en press från skolkamrater 

och vuxna att kunna bete sig som vanligt efter en tid, även om eleven inte är redo för det. Som 
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vuxen är det därför viktigt att inte stressa eleven att känna saker eller att vara med på aktiviteter 

som kan påminna om det som hen har upplevt. Läraren behöver låta elevens bearbetning få 

fortgå för elevens skull och inte undanskymma den sorg som eleven känner, även om det tar 

väldigt lång tid.  

 

4.4  Att prata om döden 
 
Ett ansvar som läggs något mer indirekt på lärare är skolans uppdrag att förbereda eleverna för 

livet som självständiga medborgare. Läroplanen poängterar att skolan ska verka som en 

förberedelse för livet ute i samhället och i och med detta menar specialpedagogerna Ulla 

Lindgren och Birgitta Wallin (2000) att lärare även ska prata om döden. Döden kan ses som ett 

tabulagt ämne, som kan vara svårt att prata om med elever, men det är någonting som eleverna 

kommer att möta i sin vardag, genom media, film och genom egna erfarenheter. Theresa M. 

Huntley (2002) uttrycker att vuxna har ett ansvar att introducera vad döden är redan vid barns 

tidiga ålder, på ett neutralt sätt, för att de inte ska utveckla en syn på döden som onaturlig och 

alltigenom svår eller omöjlig att förstå och komma över. Huntley menar att utan en chans att 

uttrycka sin nyfikenhet och sina känslor om ämnet innan de själv upplever ett sådant tillfälle så 

får elever svårt att uttrycka sina känslor i efterhand. ”By taking advantage of teachable 

moments, we help children prepare for personal losses they will inevitably experience” 

(Huntley, 2002, s.27). Även Kenneth J Doka (1995) instämmer i detta och skriver att ”there is 

some information about death which is essential for all young people to know, regardless of 

cultural difference or religious beliefs” (s.99).  

 

Två olika aspekter av döden som samtalsämne är dels när en elev eller någons förälder, kompis 

eller annan nära har avlidit och samtal kommer som en naturlig följd. Den andra aspekten på 

samtalsämnet döden är det samtalet som kan fungera förklarande, förberedande och stödjande. 

Genom att ha pratat om detta samtalsämne i förväg i klassrummet har pedagogen gett eleverna 

stöd genom att de får en starkare grund att stå på när ett dödsfall väl sker (Doka, 1995). Förslag 

på arbetssätt som finns för att diskutera om döden kan hittas i Lindgren och Wallins (2000) bok 

Förbered barnen för livet. Tematiskt arbete med död och sorg i skolan, där de ger förslag på 

modeller, enkäter och hur analyser av böcker kan vara utvecklande för barns förmåga att kunna 

hantera döden. Lindgren & Wallin (2000) framhäver att döden som samtalsämne kan integreras 

inom ett område för att göra det än mer aktuellt, till exempel under naturvetenskapliga ämnen 

som livets kretslopp eller under religionsämnet. 
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4.5 Sammanfattning och analys 
 
Min litteraturgenomgång har visat att lärares förhållningssätt och undervisningens uppläggning 

har stor betydelse för hur skolan kan stödja barn i sorg. Det är i klassrummet som eleven 

befinner sig och det är alltså där som stödet är som mest behövligt. Medan styrdokument 

innehåller generella skrivningar om omtänksamhet så framhäver forskning vad denna 

omtänksamhet om eleven kan innebära i praktiken. Att samtala, att ta ansvar för situationen och 

att vara en fast punkt i vardagen som eleven kan ta stöd emot när hen är arg eller behöver gråta 

ut, är några av de mest betydelsefulla insatser lärare kan göra i barns sorgeprocess. Den 

lärarkompetens som framhävs som särskilt nödvändig är förstå barns sorg. Elever kan reagera 

olika men samtidigt finns det reaktioner som anses vara generella och vanliga. Kunskaper som 

kan användas för att väcka reflektion, men som dock inte ska ses som regel. Genom att lärare 

tillägnar sig kunskaper om dessa kan de vara ett bättre stöd i barns sorgeprocess i och med att 

de får en starkare grund att stå på som de kan ta hjälp av vid sitt bemötande.  

 

Det kanske allra centralaste av det som forskningen lyfter fram om lärarens arbete är att visa en 

medmänsklig närvaro. I förhållande till Ganneruds (2003) och Aspelins (2015) tankar om 

lärarens relationella praktiker är den medmänskliga aspekten den faktor som främst för arbetet 

med elever vidare. Att visa för eleverna att det finns hjälp att få, att kommunicera och att ta 

hand om eleven i klassrummet är en stor del i detta. Aspelins (2015) tankar om den sociala 

responsiviteten platsar in under vad läraren kan göra eftersom det handlar om att låta eleven få 

komma fram, precis som det tankesätt som den forskningen som har ingått i denna studie har.  

Att skapa ett positivt klimat i klassrummet genom interaktion mellan lärare och elever och att 

bygga relationer är en stor del av stödjandet. Anledningen till detta är att utan en relation så 

brister lärarens förmåga att kunna se vad elevens behov är. För att skapa en relation med 

eleverna som individer, bör det inom denna relationsprocess föreligga en jämvikt mellan 

aktörernas status istället för den annars rådande asymmetriska relationen mellan elev och lärare. 

För att realisera de relationella praktikerna i klassrummet krävs det att läraren har förmåga att 

förstå det känslomässiga sammanhanget och att ge passande respons. Detta görs först när 

elevens jag får komma fram genom den sociala responsivitetens spontanitet.  

 

Den andra aspekten av lärarens uppdrag som är en stor del utav elevernas bearbetning är att 

eleven får prata om vad som har hänt eller om döden i allmänhet. Jewett (1984) skriver om barn 

som undantrycker känslor på grund av att de inte är vana att prata om dem. Hon menar att det 
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finns en stor risk i att ett barn inte får utlopp för de funderingar som barnet har. Utifrån att 

läroplanen har ett mål om att göra sina elever självständiga framställs det som ett ansvar hos 

läraren att låta eleverna få diskutera och känna kring olika ämnen som de obestridligen kommer 

att möta ute i det ”verkliga” livet. Om inte eleverna får chans att visa sina känslor i klassrummet, 

kan det funderas över vilket budskap skolan ger dem. I situationer där en elev sörjer visar 

forskningen att barn har enormt mycket känslor som påverkar deras vardag, och att dessa 

känslor måste komma ut på något sätt. Om skolan ska förbereda barn inför ett liv i samhället så 

är det tänkbart att barn under skoltid så ska få uttrycka sina känslor och lära sig hur de kan 

uttrycka dessa för att kunna hantera svåra känslor bättre i senare skeenden och för att undvika 

risken att eleverna börjar tro att det är fel att visa hur de känner.  

 

Precis som Aspelin (2015) resonerar kring att läraren ska ha goda kvaliteter i sitt bemötande, 

så innebär ett stödjande att läraren visar omsorg genom förberedelse och utveckling. Stödjandet 

handlar mycket om att respektera elevens sorg och anpassa sitt eget beteende utifrån vad eleven 

behöver i den situation som hen befinner sig i. Såväl den empiriska som den teoretiska litteratur 

jag har gått igenom betonar vikten av att låta elevernas jag få komma fram, även om det i 

stunden handlar om ilska eller frustration på grund av sorg, och att se vad eleven behöver i 

stunden.  

5.  Lärares arbete kring barns sorg 

Från de svar som intervjuerna har gett har tre olika kategoriseringar kommit fram. Dessa 

handlar om stödet och bemötande från skolan, hur lärarna gjorde när de fick uppleva barns sorg 

samt vad de upplever att lärare bör ha kunskaper om när det kommer till krishantering och 

stödjandet av eleverna. 

 

5.1 Skolans stöd och bemötande av anhöriga 
 
Alla lärare som har deltagit i denna studie har refererat till sin skolas krisplan och det stöd de 

fick i den. De visar uppskattning för att de har kunnat få stöd genom kurator och rektor som har 

kunnat svara på frågor som känts alltför svåra att hantera på egen hand. Genom att arbeta och 

diskutera med annan skolpersonal så blir arbetet mycket lättare menar de. Två av lärarna 

framhöll dock att deras krisplan inte var tillräckligt informativ gällande dödsfall och barns sorg 
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och hade önskat tydligare riktlinjer genom den. En av lärarna hade vid tillfället även haft svårt 

att hitta sin krisplan, vilket hon förklarade med att allvarliga kriser sällan inträffar och att vikten 

av krisplanen inte hade betonats på hennes skola.  

 

Amanda har arbetat allra längst inom yrket och ingav en tydlig säkerhet när hon berättade om 

när de dödsfall som skett i förhållande till hennes klass. Hon pekar ut sin utbildning i 

krishantering, som låg över arbetstid, som en faktor till varför hon kunde känna sig säker på hur 

hon skulle bemöta sina elever när ett dödsfall har inträffat. De övriga lärarna uttryckte i kontrast 

till hennes säkerhet att det svåraste i situationen var de känslor som de själva fick. Beatrice 

uttryckte till exempel att ”… man hamnade ju själv i någonting som var jättejobbigt (.) för man 

tyckte ju som så hemskt synd om dom, så att man, vår tanke var att det här klarar vi inte av…”. 

Daniella uttryckte sig om en rädsla att inte räcka till och om hur bemötandet skulle gå när det 

först hade hänt. ”… jamen ska vi säga någonting, ska vi inte säga någonting (.) ska vi vara på 

ett annorlunda sätt (.)”.   

 

Samtidigt uttalar sig alla lärare om att de som lärare har det största ansvaret vid dessa kriser. 

De håller kontakt med föräldrar, kuratorer, rektor och andra som ställer frågor om vad som har 

hänt. De ger uttryck för att det är de som är barnens trygghet, och att det är i deras skolvardag 

som bearbetningen pågår.  

 

”Läraren har ju allt ansvar. Kurator kopplar man ju in om, eller man berättar ju för 

familjen att det finns möjlighet att för barnet, att få stödsamtal, hos kurator (.) men som 

lärare, ja jag är ju kurator och allting… de är ju jag som måste informera familjen om att 

det finns hjälp…” [Clara] 

 

Clara framhäver att det viktigaste i stunden är att veta i vilken ordning som allt ska göras. Att 

läraren ska kontakta rektor och ordna ett möte med elevhälsoteamet. Att läraren ska vara en 

förmedlare i en situation som annars är ganska kaosartad och att den föräldern eller anhöriga 

som är kvar får säga sitt om sin situation. Vikten av ett sammanhållet och konkret arbetssätt 

framhäver även Beatrice. Hon pekar ut att genom att förankra sitt bemötande och sina åtgärder 

i vad de anhöriga vill och i skolans riktlinjer så kan stödet mot familjen och barnet bli så bra 

som möjligt. Hon berättar om en av sina erfarenheter, som handlar om att en mamma ville 

komma och förklara för de andra barnen om vad som hade hänt. 
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”Ja (.) Vi, min kollega, hade kontakt med mamman då, och då, mamman ville 

tillsammans med barnet, för de var ju hemma då ett par dagar, men mamman ville komma 

till skolan och berätta för klassen själv och de ville hon göra ganska fort, så bara ett par 

dagar efter, så hade vi bokat en tid (.) Vi förberedde barnen att hon skulle komma och 

hon tyckte det var okej att vi berättade för barnen också.” 

 

Lärarna framhäver att dessa situationer tillhör familjen och barnet och att läraren har ett ansvar 

att ta till sig hur de anhöriga vill hantera läget. De menar att läraren ska vara lyhörd för vad 

barnet och familjen vill, till exempel vid bemötandet av andras föräldrar och barn. I dessa fall 

gäller tystnadsplikten, och utan godkännande av familjen så måste läraren hantera nyfikna 

frågor genom att till exempel säga att det har hänt en privat sak inom familjen och att inte 

avslöja något som kan identifiera vad som har hänt. Daniella berättar nedan om hur hon gick 

tillväga i samband med detta: 

 

”… skrev vi ihop ett brev, som mamman fick godkänna och skickade hem det till 

föräldrarna o dom barnen som inte var på plats den dagen, dem ringde vi hem till och 

berättade att det hade hänt, så att alla fick veta samma dag…”  

 

Clara pekar dock ut att berörda lärare bör få veta vad som har hänt. Hon menar att detta är 

viktigt eftersom hon med egen erfarenhet har fått uppleva att en elev som förlorade sin pappa 

inte fick ett så bra bemötande från skolan. Eftersom pojken genomled starka reaktioner, så som 

aggressionsutbrott, panikångest och koncentrationssvårigheter så blev han utskälld av de 

pedagoger som inte visste om att hans pappa hade dött.  

 

”Det som är bra är ju om alla som jobbar runt barnet och kanske flera på skolan vet om 

det. Nu ska man ju inte sprida sådant till allt och alla, men ändå om man kan förstå varför 

det där barnet inte mår så bra just nu (.) Det här barnet behöver ju hjälp med sin sorg.” 

 

Lärarna har liknande erfarenheter när det kommer till bemötandet under den tid som kommer 

allra närmast dödsfallet. De hanterar händelsen genom kontakt med kollegor, anhöriga och 

vänder sig inte främst till krisplanen utan till det stöd och de råd de kan få av andra som kan 

komma med infallsvinklar på hur de ska bemöta människorna runtomkring.  
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5.2 Att vara öppen för elevens reaktioner 
 
Det allra tydligaste som har kommit ut av intervjuerna var betoningen på öppenhet inför eleven. 

Den här öppenheten, menar lärarna, ska speglas genom att acceptera att eleven mår dåligt och 

att det därför bör finnas olika strategier för att kunna handla i klassrumsmiljön på ett sätt som 

gynnar eleven. Den ska även verka genom att läraren är öppen med sina egna känslor. Clara 

problematiserar detta: 

 

”Ibland får man ju rekommendationer (.) att visa inte din egen sorg, försök att glömma 

(.)… om jag inte kan vis barnen att jag kan vara ledsen, då tycker ju barnen att de konstigt 

om dem ska vara ledsna…”  

 

Däremot ska inte lärarens känslor få fokus i förhållande till elevens eller elevernas, menar till 

exempel Daniella. Genom ett bemötande, där tanken är att läraren bemöter eleven som hen själv 

skulle vilja bli bemött i den situationen, menar hon att hanterandet av situationen blir enklare. 

Hon berättar att hon ser på sig själv som en ”medmänniska” som ska finnas där för eleven när 

sorgearbetet pågår och kan acceptera, mer än vid andra tillfällen, att eleven är arg och 

utåtagerande. Den här acceptansen märktes även av hos Beatrice som betonar att lärarens jobb 

är att finnas till i en situation som skapar kaos för eleven. 

 

”… barnen var ju trygga med oss (.) de var ju oss, vi två, som jobba då, som barnen 

kände, som dom var trygg med och som dom skulle följa med och vara ledsen och vara 

arg och allt det här som är i ett sorgearbete…” [Beatrice] 

 

Bemötandet av eleverna är en av de saker som benämns som svårast av de flesta lärarna. De 

redogör för tankar som innebär en osäkerhet på vad de ska säga till eleverna och hur de ska 

reagera när barnet kommer med frågor som är svåra att svara på. Daniella berättar om en 

situation då en elev hade suttit och pratat om sin förälder som avlidit och att hon i situationen 

hade reflekterat över vilket sätt som är bäst att ge respons på: 

 

”… vad ska jag säga då (.), ska jag bara lyssna… bekräfta, ska jag prata tillbaka… hur 

ska jag (.) ska jag säga bara vilka fina minnen, ja (.) det var väl det vi kom fram till, vilka 

fina minnen ni har tillsammans”.  

 

Clara pekar ut bemötandet som svårt eftersom alla elever reagerar olika.  
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”Jag kan ju säga att barns sorg, kanske är ju som (.) det kommer ju som allas sorg i olika 

perioder så här (.) men man kan inte förstå, vi kanske blir ledsna och gråter, men dom 

kan uttrycka sig på många sätt…” [Clara] 

 

Intervjuerna visade vidare att eleverna uppvisade olika reaktioner. Medan en elev fick 

panikattacker i klassrummet, och en annan grät väldigt ofta så berättar Amanda om att hennes 

elev inte visade några reaktioner öppet. Han betedde sig som vanligt, men hans bearbetning 

märktes vid tillfällen då han till exempel lekte eller pratade om saker som kunde påminna om 

hans pappa: ”Det kunde vara tyst i flera veckor… sen så kunde han säga något som, min pappa 

har dött, eller när han satt och lekte så kunde han visa med bilar hur det gick till…”. Att bearbeta 

sorgen genom lek berättar också Beatrice om, då hennes elever, två syskon, ofta lekte sjukhus 

och låtsades att saker gjorde ont. Hon berättar att hon bemötte dessa handlingar genom att lyssna 

och ta in vad eleverna sa och gjorde snarare än att ge någon direkt respons. De lät eleverna få 

agera ut de känslor som de hade inom sig och menar att lärare ska vara beredda på att stiga in 

med respons om de ser att eleven behöver det, för det kan komma helt plötsligt i vissa fall. 

Amanda reflekterar om sin elevs omärkbara reaktioner som att eleven ”… kan inte förstår (.) 

att det här kommer vara sorgligt för mig nästa jul, nästa semester när pappa inte är med…”. 

Hon reflekterar över om det är så att barnen lever i nuet och att deras reaktioner kan komma 

långt senare, vilket hon tycker att andra lärare inte ska bli förvånad över.  

 

5.3 Ändringar i undervisningen 
 
Då förskoleklass inte är en obligatorisk årskurs arbetar de två förskoleklasslärarna under delvis 

andra omständigheter än de lärare som har ett större kunskapsförmedlingskrav att förhålla sig 

till. Trots detta redovisar alla lärare ett liknande förhållningssätt till sina egna åtgärder. De 

poängterar att läraren inte ska förstora upp att barnet har varit med om någonting hemskt utan 

snarare låta allt vara som vanligt till den grad att eleven kan få stöd när hen behöver det. Amanda 

tycker att lärarens uppdrag snarare är att lyssna än att vara någon som aktivt sätter i åtgärder 

utan att eleven behöver det. Att läraren ska finnas där när eleven behöver hen som mest. 

 

 ”… när de vill prata ska de få prata oavsett med vem dem är med, ta emot dem. Att ta 

sig tid, men inte förstora upp det så att allt handlar om vad som har hänt, kaoset har de 

fullt upp med hemma redan”.  
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De andra lärarna betonade också att skolan skulle fungera som en slags fristad för eleven, där 

eleven kunde få känna att någonting var normalt och att ”… att dagarna såg ut som de brukade 

göra.” [Daniella]. 

 

De åtgärder och ändringar som lärarna dock gjorde i undervisningen varierade. Daniella 

anpassade för eleven så att hen tilläts komma senare på morgonen, då denna tid ofta var 

jobbigast. Läraren och den andra föräldern kom också överens om att eleven kunde stanna 

hemma när hen behövde utan att läraren behövde kontaktas varje gång. Clara lät eleven veta 

vilken hjälp hon kunde få bestämde dessutom tillsammans med eleven att hon kunde få hjälp 

på lektioner eller raster av två kompisar som hon kände sig allra tryggast med. Dessa kompisar 

fick veta lite mer än de andra barnen, så att de kunde hjälpa till med uppgifter eller hämta läraren 

om eleven blev ledsen. Beatrice hade tillsammans med en kollega planerat verksamheten så att 

hon kunde gå iväg med eleven om det blev för jobbigt i samlingen eller under leken. Detta 

hände ganska ofta i sorgeprocessens början och det blev en stund då eleven fick prata av sig 

eller bara få vara på ett lugnare ställe. Amanda köpte in ett nytt gosedjur till eleven som skulle 

fungera som ett tröstande ting som eleven kunde vända sig till. Hon anordnade även 

veckomöten där eleven fick leka av sig eller prata om det som han ville eftersom han hade 

problem med att sitta still i klassrummet.  

 

När det kommer till material som sattes in antingen som en förebyggande åtgärd eller i 

efterhand så använde sig till exempel Clara utav filmer. Hon tipsade om en film som finns på 

ur.se som heter Elias och de stora frågorna, som behandlar ämnen som ensamhet och döden 

och som vill få elever att reflektera över ”stora” livsfrågor. Amanda läste mycket böcker efter 

dödsfallet. En av dessa böcker var Himlen suger, skriven av Andreas Hasselberg, som handlar 

om ett barn som förlorar sin mamma i cancer. Beatrice ritade tillsammans med sina elever som 

en slags terapi eftersom ”… de har ju mycket tankar och funderingar…”. Genom stunder som 

dessa kunde de få uttrycka känslor och funderingar om döden:  

 

”… barn samtalar ju ofta om att djur som dör, eller att det är mormor som dör (.) de 

samtalar ju om det på ett väldigt naturligt sätt, det är nästan lättare att möta dem i 

vardagen där de är och inte anlita någon experthjälp…” [Amanda] 
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Lärarna redogör även för att eleverna visade förståelse för vad som hade hänt sin klasskompis 

genom att de berättade om erfarenheter de har haft av döden, om att de sett en död mask, eller 

varit på begravning. I Daniellas klass hade föräldern som var kvar kommit till klassen för att 

berätta vad som hade hänt för de andra barnen och gav dem en chans att få ställa frågor samt 

berätta om sina egna erfarenheter. Daniella menar att stunder som dessa ger en chans för 

eleverna att uttrycka sin nyfikenhet och sina tankar vilket gör dem bättre rustade för livet. 

Beatrice tog också emot barnens frågor och ”… så mötte vi var och en så att de fick känna att 

det dem sa var viktigt.” 

 

5.4 Sammanfattning och analys 
 
Det stöd som lärarna får hos rektor och kurator underlättar i ett arbete som annars kännetecknas 

som svårt och sorgligt. I och med att det finns någon på skolan som kan vara till hjälp för läraren 

så blir det lättare för läraren att vara stöd för eleven. Vid en jämförelse mellan lärarnas 

förhållningssätt och policyer från styrdokument så framkommer det att lärarna befäster sina 

åtgärder i den kunskapen de får från annan skolpersonal, snarare än från dokument så som 

läroplan och krisplan. Detta verkar vara eftersom att de känner att de kan få ut mer stöd utav 

personer som finns nära i vardagen än genom allmänna policyer. 

Lärarna berättar om en sorg som låter prägla undervisningen på så sätt att de pratar om den, de 

låter eleverna få uttrycka sig och de anpassar undervisning genom små medel samtidigt som de 

ändå ska försöka upprätthålla en kontinuitet i allt kaos. De framhäver att barnen behöver någon 

plats där allt är som vanligt, men att läraren ska ha strategier för när det blir för jobbigt att vara 

med. Utifrån intervjuerna ser jag att lärarna arbetar liknande i och med att de börjar med att 

utgå från vilken elev det handlar om och vad som ska ske först, för att sedan ta stöd av annan 

personal. De sköter kontakt med hemmet och skolan och de pratar med sina elever. Åtgärder 

som de har använt är bland annat att kompisarna får hjälpa till med skolarbetet, att eleverna får 

prata om döden i efterhand eller förhand samt tillfällen till pauser. De poängterar att läraren ska 

vara lika öppen för allas erfarenheter och låta eleverna lyfta samtalsämnet när de känner för det 

istället för att pressa eleven att uttrycka sig. Det är inga stora skillnader mellan hur lärarna ser 

på vilket uppdrag de har gentemot till exempel elevhälsan då de pekar ut sitt eget ansvar som 

störst. Det är i klassrummet eleverna är och det är lärarna de är mest trygga med under skoltid 

menar de.  
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Intressant nog så framkommer det inte i intervjuerna hur mycket barnen själva har fått 

bestämma över sin situation. Det är bara en av lärarna som nämner barnets perspektiv, de andra 

lyfter hur familjen som helhet vill ha det. Då forskningen framhäver att elevens behov är det 

viktigaste och att i klassrummet så är det eleven som behöver stöd, inte barnets familj, så är det 

tänkbart att eleven ska få tycka till om åtgärderna också. Då lärarna inte framhävde detta så vet 

jag inte om de lät elevernas syn på saken få komma fram och eftersom att jag inte har observerat 

åtgärderna eller känner eleverna så kan jag inte försöka värdera huruvida lärarnas enskilda 

arbetssätt var det bästa för eleverna. Den enda läraren som verkade känna sig säker på hur hon 

skulle hantera den situation hon hade varit med om, var hon som på eget initiativ hade gått en 

utbildning om krishantering. Detta visar på hur mycket det kan hjälpa att samtala personal 

emellan innan kriser händer. Hennes säkerhet i situationen kan också vara ett tecken på att lärare 

i större utsträckning borde få erbjudas vidareutbildning om krishantering under till exempel 

studiedagar.  

 

Utifrån de utsagor som fåtts av aktiva lärare kommer bemötandet fram som det allra viktigaste. 

Bemötande som begrepp kan anses vara vagt, men i sammanhanget betyder det att låta bygga 

upp en färdighet som innebär att kunna känna empati för elevens situation, utan att vare sig 

förminska eller förstora de problem som eleven befinner sig i. Barn kommer inte till 

klassrummet som oskrivna blad. Ingen elev kan stänga ute resten av sitt liv för att lära sig att 

skriva och läsa i skolan och av just denna anledning behövs ett bemötande som är anpassat, inte 

utifrån att elevens situation ändras, men utifrån vad eleven behöver på grund av att hen har ett 

förändrat behov. Medan lärarna under intervjuerna har uttryckt att det skulle kunna vara nyttigt 

med konkreta riktlinjer så menar de att i slutändan är alla barn olika, även under deras 

sorgearbete, vilket gör det svårt att säga att det skulle finnas ett rätt sätt att arbeta kring kriser 

som dödsfall. Det som däremot kan hjälpa är att bibehålla en kontakt med hem, kollegor och 

elev för att skapa ett positivt klassrumsklimat, vilket dessa lärare försöker eftersträva.  

 

Inom Aspelins (2015) goda kvaliteter menar han att det ska råda konsensus mellan en 

relationskompetens och ledarkompetens, eftersom ”effektiva skolor kännetecknas av en syntes 

mellan den traditionella kunskapsskolan och den omsorgsskola som började utvecklas på 70-

talet” (s.27). Detta tankesätt märks tydligt hos de intervjuade lärarna. De bygger sin hjälp på 

den relation de har med sin elev, och låter eleven även ta stöd i sina relationer med sina 

klasskamrater. De individanpassar utan att sätta dem i ett särpräglat arbete. Och de håller 

kontakt med hemmen för att ta till sig vad hela den drabbade familjen behöver. De upprätthåller 
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relationer med sin omgivning genom att be om stöd, tar ansvar för sin roll i sorgearbetet och 

ser till faktorer som kan påverka elevens skolgång negativt och försöker motverka dem.  

6. Slutsatser och avslutande reflektioner 
 
Denna studie har syftat till att söka reda på hur lärare kan stödja sina elever i en svår situation. 

Eftersom att ett dödsfall bara är en av många kriser som kan påverka en elevs skolgång så blir 

det än mer aktuellt att läraren är beredd på att få agera som stöd genom omsorg någon eller flera 

gånger under sitt arbetsliv. Många utav de som jag har mött under detta arbete har uttryckt att 

de själva inte har reflekterat över denna aspekt av deras lärarskap, vilket kan tyda på att 

krishantering i sig inte ges den uppmärksamhet som den kanske behöver få för att undvika att 

omsorgskompetensen hamnar i skymundan. Den mån forskningen framhäver den enskilda 

lärarens roll står i stor kontrast med den mängd av uppmärksamhet som ämnet ges i 

styrdokument. Risken med detta är att om läraren inte har relevanta kompetenser när en elev 

förlorar en närstående så drabbar det elevens sorgebearbetning, då eleven är i behov av en 

förstående förebild i de vuxna runtomkring. Till skillnad från styrdokumenten så framhåller 

forskningen att lärare har förmåga att verka som ett kontinuerligt stöd, som i längden är mer 

viktigt än punktuella insatser. Detta kan vara viktigt att ha i åtanke när ett dödsfall sker och då 

elevens skolsituation förändras genom till exempel minskad motivation.  

 

Både Gustafsson (2009) och Gannerud (2003) betonar hur viktigt det är att läraren innehar 

kompetenser som främjar elevens trygghet. Med denna studie vill jag lyfta hur viktigt det är att 

läraren ser sin egen potential i att kunna agera stöd genom att bygga ett nätverk mellan skola 

och hem. Ett nätverk som stödjer eleven genom trygghet och kunskap. Som Aspelin (2015) 

uttrycker så ska läraren anpassa undervisningen efter eleverna, men detta går inte att göra om 

inte läraren känner eleverna. Det går att fundera över om det går att göra lämpliga anpassningar 

utan att basera dessa på elevens egna erfarenheter vilket gör att relationsuppbyggnad, 

tillsammans med undervisning om döden, är en av de mest grundläggande åtgärderna som finns. 

Det kanske inte är läraren som har ett övergripande ansvar när det kommer till barnens psykiska 

och fysiska hälsa, men i klassrummet utelämnas barnen till det sätt som läraren väljer att hantera 

barnets sorg på. Ett faktum som gör att lärare bör reflektera över sina egna åtgärder.  

 

Eftersom att krishanteringsuppdraget, såväl som omsorgsuppdraget, är öppet för en viss mån 

av tolkning så beror åtgärderna som sätts in på de det som lärarna själva tycker verkar stödjande. 
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I styrdokument finns det få riktlinjer för den enskilde läraren och de måsten som finns läggs på 

lärare efter ett dödsfall har skett. Dock har, som Lindgren & Wallin (2000) uttrycker det, skolan 

en potential att vara ett förberedande medel för eleverna. Vad detta innebär är att lärare kan 

agera stöd genom att ta tillvara på tillfällen som öppnar upp för samtal om döden. Om läraren 

har förmåga att hjälpa elever både i förhand som i efterhand så är det tänkbart att stöd genom 

förberedande samtal borde vara regel inte undantag och att denna del av omsorgsuppdraget inte 

ska lämnas fritt för tolkning. 

 

Lärarna i denna studie har gemensamt ett förhållningssätt som innebär att de åtgärder som ska 

sättas in främst ska spela rum i det ”vanliga” sammanhanget. De arbetar i praktiken genom ett 

spänningsförhållande mellan att anpassa och att ändå behålla undervisningen som det har varit 

sedan innan. Mycket av det lärarna har gjort för sina elever stämmer överens med det synssätt 

som finns i forskning, med det undantag att medan lärarna framhäver sammanhanget som 

främsta punkt, så för forskning fram anpassning och utlärande av bemästringsstrategier. 

Eftersom att intervjuerna till viss del har låtits styras utav vad lärarna ville ta upp så får jag inte 

fram något perspektiv på hur läraren kan arbeta kring vissa aspekter. Exempelvis diskuteras 

inte hur lärare i praktiken kan göra om dödsfallet sker precis innan ett viktigt prov, något som 

vore relevant att reflektera över för lärare med äldre barn, eller hur dessa lärare ser på hur 

mycket elevens nästa lärare bör få veta, om det vore nödvändigt för den läraren att veta om 

dödsfallet eller inte. Precis som med anpassningarna för eleven är dessa avvägningar nyttiga att 

reflektera över för att arbetet med eleven ska ske med så goda förutsättningar som möjligt i en 

annars krisartad situation.  

 

Det kan vara lätt att tänka att det här är bara sådant som händer andra, men ett sådant tankesätt 

skulle troligtvis försvåra när ett dödsfall väl sker. Samtidigt som ett bemötande av eleven inte 

är ett enskilt ansvar, visar forskningen på att eleven mår bäst genom att få använda den vuxna 

som eleven är mest trygg med som stödpelare, vilket i sig gör att skolan inte kan förlita sig på 

ett kristeam. Utifrån studiens resultat så kan lärare genom medmänskliga handlingar så som att 

lyssna, visa respekt och att tillåta ett öppet klassrumsklimat vara ett gott stöd i svåra situationer.  

 

Läroplanen betonar att skolan har ett omsorgsansvar för eleverna. Detta ord, ”omsorg”, är 

återkommande i styrdokument, forskning och bland verksamma lärare i dagens skola, och 

gemensamt för dessa tre olika arenor är deras fokus på elevens bästa. I och med skolkravet som 

råder i Sverige så övertar skolan ett ansvar om barnens kunskapsutveckling, men också om 



34 
 

deras trygghet och hälsa (Raundalen & Schultz, 2007). Yrkesverksamma har alltså inte enbart 

ett ansvar om sin egen kunskapsförmedling utan också om de aspekter som kan påverka sina 

elevers välmående. Den obligatoriska skolgången garanterar nästan att pedagoger och andra 

aktörer i skolans värld kommer att möta elever som mår dåligt och att bemötandet av dessa 

elever alltid kommer att ske inom skolans ramar. Det är tänkbart att skolan kan ses som en egen 

kontext, där fokus ligger på lärande, men samtidigt är det av vikt att inse att skolan inte är en 

plats där vardagen inte påverkar. Nästan varje dag rapporterar media om olyckor och dödsfall 

som sker runtom i världen och någon gång i livet kommer alla vara den som har förlorat någon. 

Genom att aktualisera krishantering och allt vad den innebär för pedagoger i skolan kan lärare 

vara ett bättre stöd för elever som är i behov av långt mer än tillfälliga samtal inom psykiatrins 

gränser.  Att värna om eleverna innebär dock inte bara att hantera deras situation på skolan, 

utan att även ta ansvar för erfarenheter utanför skolan som påverkar deras trygghet.  
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Bilaga 1 

 
De frågor som ledde intervjun framåt var dessa: 

 

1. När du fick höra om vad som hade hänt, vad tänkte du då? 

2. Hur visste du vad du skulle göra? 

3. Kände du dig säker på vad du skulle göra? Varför/Varför inte?  

4. Fanns det något slags stöd från andra på skolan eller riktlinjer du skulle följa? Vilket 

var det i sådana fall? 

5. Gjorde du något särskilt efter händelsen? Vad? 

6. Tänkte du något kring hur du skulle bemöta barnet och i sådana fall hur gjorde du? 

7. Vad var det som du tyckte underlättade mest för eleven? 

8. Vad var det svåraste med situationen? 

9. Vad tycker du lärare bör ha kunskap om och göra när en elev förlorar en närstående? 

10. Kan du ge ett förslag på vad en lärare kan göra för att underlätta för eleven? 
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Bilaga 2 
 
Hej!  

Jag heter Annasara Renberg och jag studerar till grundskollärare för förskoleklass till årskurs tre vid 

Örebro Universitet. Jag skriver just nu en B-uppsats i ämnet barns sorg och om vilket ansvar skolan har 

då en elevs närstående har gått bort. 

För att få ett lärarperspektiv i min uppsats så vill jag få chans att prata med verksamma lärare som har 

erfarenhet av att möta ett barn vars förälder eller syskon har gått bort. Tanken med dessa möten är att få 

intervjua och ställa frågor som kan bidra till en större kunskap om vad lärare kan göra för elever som 

sörjer.  

Jag söker alltså lärare som har erfarenhet av att möta ett barn vars närstående har gått bort och som har 

möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter om sådant som kan hjälpa andra lärare att värna om sina 

elever.  

Information till intervjupersoner: 

 Deltagandet är frivilligt 

 Deltagandet i studien kan avbrytas när du känner för det genom att kontakta mig via e-post eller 

telefon 

 Intervjun kommer att spelas in och skrivas ner på papper i efterhand, men det som sägs kommer 

att stanna mellan dig som intervjuperson och mig som intervjuledare 

 Du som deltagare kan ta del av intervjuutskriften genom att kontakta mig via e-post eller telefon 

 Materialet kommer att vara anonymt, alltså ingenting om plats, person, namn eller situation 

kommer att finnas med i texten 

 Materialet kommer endast att användas till min uppsats och det är bara jag som skriver som har 

tillgång till det 

 Materialet som har samlats in kommer att förstöras efter analys 

Genom att delta i intervjun så lämnar du ditt samtycke till att studien genomförs på det sätt som har 

beskrivits i det här brevet. 

Om du vill delta kan du kontakta mig på: [telefon] eller [e-post]. Du kan också kontakta min 

handledare, Tobias Axelsson, om du har frågor: [telefon] eller [e-post].  

Tack för din medverkan!  

/Annasara Renberg 

mailto:tobias.axelsson@oru.se

