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Abstract 
 
Hur förberedda är egentligen skolorna i dag om det uppstår kriser, och hur bemöter och 

arbetar lärare med det enskilda barnet som befinner sig i en kris? Dessa är frågor som har 

väckt vårt intresse. Syftet med detta arbete är att få ökad kunskap om hur vi kan bemöta barn 

i kris, samt stödja deras utveckling och lärande för att skapa en trygg och lärorik miljö när de 

befinner sig i en krissituation.  

 

I litteraturdelen redogörs för forskning om krisens faser, dödsfall, barns tankar om döden, 

skilsmässa, konsekvenser vid skilsmässa och hur lärare kan bemöta barn i sorg.  

 

För att få svar på våra forskningsfrågor har vi utfört tio semistrukturerade intervjuer med 

verksamma lärare i årskurserna F-6. I resultatet framkom det att alla skolorna hade en 

beredskapsplan för kris. Däremot varierade lärarnas kunskap och insyn om den. Alla lärare 

hade erfarenhet att bemöta barn i sorg, men de hade olika kunskaper om just ämnet barn i 

sorg.  

 

I slutsatsen tas det upp hur lärare kan upptäcka och bemöta barn som befinner sig i kris samt 

stödja barns utveckling i en krissituation. En viktig slutsats är att om lärare blundar eller är 

rädda för att prata om svåra ämnen som skilsmässa och död, kommer det att påverka barnens 

lärande i skolan och det kan även hämma deras identitetsutveckling. 

 
Ämnesord: barn, död, krishantering, skilsmässa, sorg. 
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Förord 
Vårt arbete har varit väldigt lärorikt för oss i den kommande professionella lärarrollen. De 

fakta, kunskaper och erfarenheter vi har tagit del av kommer att göra oss tryggare i vårt 

bemötande av barn i kris, och i vår hantering av kriser på våra framtida arbetsplatser. Vi har 

haft ett fint samarbete och vi kompletterar varandra på ett bra sätt. Vi vill tacka alla lärare som 

har ställt upp på intervjuer och samtal. Vi vill rikta tack till vår handledare Per-Ola Holmqvist 

som har givit oss konstruktiv kritik under arbetets gång. Ett tack vill vi även rikta till vår 

handledningsgrupp och till våra bibliotekskamrater för givande fikastunder.     
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1 Innehåll och bakgrund  
Vi har valt att skriva om barns kriser och hur vi som lärare kan hantera detta i skolan. Vi har 

båda två stött på kriser i våra liv och besitter stora erfarenheter om ämnet kris. För att kunna 

utnyttja dessa erfarenheter till något positivt känner vi att vi behöver kunskaper om hur vi kan 

bemöta barn i kris. I dagens samhälle mår allt fler barn dåligt. Många olika faktorer gör att 

barn hamnar i en så kallad krissituation och detta är ett stort ämne. Det kan vara skilsmässor, 

dödsfall, arbetslöshet bland föräldrarna, våld och krig.  För många barn är skolan den plats där 

de känner sig tryggast (Fahrman, 1993). Vi vill ta reda på hur vi som lärare kan stötta och 

hjälpa våra elever vidare, så att skolan kan vara den trygga plats vi vill att den ska vara. Detta 

är också en del av skolans uppdrag. Skolan skall sträva efter att vara en levande social 

gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan skall också vara ett stöd för 

familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling (Lpo94, www.skolverket.se).  

 

Vi har valt att gå djupare in på barn i sorg, vid dödsfall och skilsmässa och hur vi kan hantera 

dessa kriser. Det är också intressant att ha kunskap om olika tillvägagångssätt om hur vi kan 

bemöta barn som befinner sig i kris i skolan. Det har forskats mycket om hur vi lärare kan och 

bör hjälpa barn vidare i en krissituation. Två av dessa forskare är Atle Dyregrov och Magne 

Raundalen som har forskat mycket om barn i olika kriser. Vi vill lära oss mer om detta, men 

även utveckla våra egna och se andra lärares kunskaper inom krishantering. Detta kan hjälpa 

lärare att veta vilket professionellt förhållningssätt de ska ha i sin yrkesutövning gentemot 

barn.  

 

1.1 Lagar och styrdokument 

Vi kommer här att visa vad olika lagar och styrdokument säger kring vårt dagliga arbete som 

professionella lärare i krissituationer. Vi väljer att presentera dessa i början av vårt arbete då 

vi vill visa vilket sorts ansvar som vilar på lärarna idag gällande barn i kris.  

 

Lpo94 (www.skolverket.se) säger att Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för 

elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars 

utveckling och lärande. Läraren skall hålla sig informerad om den enskilda elevens 

personliga situation och därvid iaktta respekt för elevens integritet (a.a.).  
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Enligt FN: s konvention:  

Artikel 3:1 Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata 

sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 

skall barnets bästa komma i främsta rummet (www.rb.se). 

 

Artikel 9:3 Konventionsstaterna skall respektera rätten för det barn som är skilt från den ena 

av eller båda föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och 

direkt kontakt med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa (www.rb.se).  

 

1.2 Syfte  
Vårt syfte är få ökad kunskap om hur vi kan bemöta barn i kris, samt stödja deras utveckling 

och lärande för att skapa en trygg och lärorik miljö när de befinner sig i en krissituation.  

 

1.3 Förväntade resultat 
Det är viktigt att kunna vara beredd på att möta barn som plötsligt hamnar i en kris på skolan. 

De resultat som vi får fram i vår studie förväntar vi oss ska kunna vara till hjälp för oss och 

andra lärare att i sitt yrke möta barn i kris. Vi vill även lära oss att kunna hantera kriser på ett 

bra och professionellt sätt, samt hjälpa barnet att kunna fortsätta skolarbetet även i en 

krissituation. Med denna kunskap vill vi sedan främja ett så gott lärandeklimat som möjligt 

för dessa barn.  

 

1.4 Definitioner  
Vi har valt att definiera följande begrepp som återkommer i arbetet:  

 

Kris – mycket svår situation (Svenska Akademiens Ordlista, 2006) När vi skriver kris menar 

vi när en individ befinner sig i en så pass svår tid i sitt liv att det stör det vardagliga livet.  

 

Sorg – när en närstående går bort (Svenskt språkbruk, 2003). Vi har använt sorg i den mening 

när någon dör, eller sorg i den bemärkelsen som barn känner när deras föräldrar separerar. 

 

Trauma – Kvarstående skada efter psykisk chock (Svenska Akademiens Ordlista, 2006)  
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2 Teoretiska utgångspunkter 
Vi har valt att utgå från det sociokulturella perspektivet då vi samtycker med de 

sociokulturella forskarna Roger Säljö och Lev Vygotskij, vilka anser att individen lär sig 

utifrån en social och kulturell miljö. Vi tycker framför allt att det är språket och samtalet som 

är viktigt då en krissituation har inträffat. Det är viktigt att samtala med varandra för att hjälpa 

till vid kriser och vid bearbetning av dem (Böge & Dige, 2005). En annan viktig faktor för 

just yngre barn är leken, vilken kan användas som en bearbetning för barnet i krissituation 

(Fahrman, 1993).  

 

2.1 Det sociokulturella perspektivet 
Människor behöver använda sig av olika sorters redskap, och då speciellt de centrala 

redskapen såsom att tala och att skriva (Säljö, 2005). Vi kan då dela gemensamma 

erfarenheter, och dessa insikter kan lagras så att de sedan påverkar människans sätt att lära. 

Lärandet sker överallt på olika tider och platser, och det är inte enbart skolan som står för 

lärandet. Barns mentala utveckling är under ständig förändring. Bedriver vi en undervisning 

med flera inlärningstillfällen kan vi som lärare påverka den mentala utvecklingen så att en 

ständig utveckling finns och upplevs (a.a.). Individen använder sig också av olika sorters 

redskap för att behärska situationer (Säljö, 2000). Det kan då vara redskap som tala och skriva 

men också måla, rita och läsa som blir en viktig del i individens fortsatta inlärningsprocess 

(a.a.).  

 

Roger Säljö beskriver hur viktig kommunikationen är för individen (Säljö, 2000). Genom 

kommunikation kan individen lära sig att få ett helt nytt perspektiv på sitt sätt att tänka (a.a.). 

Den enskilde individen utvecklas bäst i tankeförmåga, mental och personlig utvecklig liksom 

språkutveckling om denne får stimuli från vuxna och dess omgivning (Stensmo, 2007). Det 

krävs även att den enskilde individen har goda relationer med de vuxna den samverkar med 

för att på ett gott sätt påverka sin intelligens (a.a.). 
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Många människor, framför allt vuxna tror att leken bara är ett tidsfördriv för barnet 

(Vygotskij, 1999). Så är inte fallet. Barnet är en lekande varelse och leken är en livsviktig och 

nödvändig del i dennes liv. Oftast finns det ett syfte med barnets lek. Barnets lek varierar, och 

exakt samma lek förekommer aldrig. Hela tiden kommer det nya situationer som barnet måste 

hitta lösningar på. Genom leken tränar barnet också andra sociala faktorer såsom turtagning 

och att finna överenskommelser. Även deras beteende tränas i att kunna hjälpa varandra i 

olika situationer. Leken är på så sätt den naturliga formen för att kunna förbereda sig på 

kommande händelser och för att bearbeta händelser som redan har skett (a.a.).  
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3 Forskningsbakgrund 
I det här kapitlet kommer litteratur om kris, sorg vid död och skilsmässa, och hur pedagoger 

kan jobba med kris- och sorgearbete att behandlas. Även styrdokument som FN:s 

barnkonvention och Lpo94 (www.skolverket.se) kommer att användas för att visa på vad barn 

har för rättigheter i både skolan, samhället och världen.   

 

Enligt Böge och Dige (2005) är det i Sverige vart tredje barn som har förlorat en av sina 

föräldrar genom dödsfall eller där föräldrarna har separerat. Varje år är det cirka 500 barn som 

dör, cirka 3200 barn som förlorar någon av sina föräldrar och cirka 50 000 barn som får 

uppleva att deras föräldrar separerar. Dessa siffror tyder på att verksamma lärare inte kommer 

att undgå att stöta på barn i sorg på något sätt (a.a.).  

 

3.1 Krisens uppkomst  
Kris är ett relativt nytt begrepp och utformades på 1950-talet av Gerald Capland (Angelöw & 

Jonsson, 2000). I Sverige har vi också en så kallad kristeori som Johan Cullberg står bakom. 

Cullberg benämner kris som en uppkommande livssituation som den drabbade inte reder ut 

själv med de erfarenheter och inlärda reaktionssätt vi människor har. Vi kan skilja mellan två 

olika kriser. Den ena kallas den traumatiska krisen, medan den andra benämns 

utvecklingskrisen. Den traumatiska krisen kan utlösas då en närstående dör, eller hotas till 

döds. Den kan också utlösas när människan blir kränkt eller är med i en katastrof av något 

slag. En utvecklingskris kan människan drabbas av när den får barn, går i pension, går från 

studier ut i arbetslivet, med mera. Det finns fyra olika aspekter som måste tas hänsyn till då en 

människa drabbas av en krissituation:  

• den utlösande situationen 

• fakta om den individ det drabbar 

• hur individen lever i dag  

• hur familjesituationen ser ut (a.a.) 
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3.1.1 Krisens faser  
Vi har valt att koncentrera oss på den traumatiska krisen då det är den som är aktuell i vårt 

arbete. Människan går igenom fyra olika faser då den hamnar i en krissituation: chockfasen, 

reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen (Angelöw & Jonsson, 2000). Även 

barn går igenom samma krisfaser, men på ett annat sätt (Birkehorn, 1998). Eftersom mindre 

barn inte har samma förhållande till liv och död som den vuxne, sämre tidsuppfattning och 

svårt att skilja på verklighet och fantasi blir krisfaserna lite annorlunda (a.a.).  

 

Chockfasen är den första fasen som uppkommer vid en kris. Människor reagerar väldigt olika 

i denna fas. En del människor visar inga känslor alls medan andra drabbas av panik som kan 

visa sig i att människan skriker eller springer omkring (Angelöw & Jonsson, 2000). 

Människan kan också ha svårt att förstå det inträffade och kan drabbas av yrsel och 

illamående samt börja skaka (Nordblom, Rahm, 2002). Hur länge chocken sitter i är även det 

olika från individ till individ och kan variera mellan en timme och en dag (Angelöw & 

Jonsson, 2000). Barn kan i denna fas reagera lite annorlunda än vuxna i form av att de 

fortsätter med de vardagliga aktiviteterna eller börjar protestera för att hålla krisen på avstånd 

(Dyregrov, Raundalen, 1995). Barn kan successivt förstå en sådan händelse och det är inte 

ovanligt att de kan bli apatiska eller lamslagna (a.a.). 

 

Reaktionsfasen är den andra fasen som människan kommer in i vid en kris (Angelöw & 

Jonsson, 2000). Det är då människan börjar förstå det som har hänt. Vissa människor tar då 

till alkohol, lugnande tabletter och kanske får ätstörningar för att dämpa den uppkommande 

smärtan (a.a.). Människan blir även mer sårbar och kan isolera sig från verkligheten för att 

sörja (Nordblom, Rahm, 2002). Sorgen kan utvecklas i ilska och aggressivitet, och skuld och 

självanklagelser är vanligt (a.a.). Denna fas sitter i längre, alltifrån några veckor till flera 

månader (Angelöw & Jonsson, 2000). Barn kan reagera med stora skolproblem och även bli 

ängsliga för att gå till skolan då de kan ha utvecklat en rädsla för att olyckor ska drabba 

familjen eller dem själva (Dyregrov, Raundalen, 1995). De saknar ofta trygghet i sin vardag 

och kan reagera på oväntade förändringar i sin miljö. Läraren bör även vara vaksam så att inte 

eleven utvecklar svårigheter i kontakten med sina klasskamrater (a.a.). 
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Bearbetningsfasen, som är den tredje fasen, påbörjas efter reaktionsfasen (Angelöw & 

Jonsson, 2000). Den vuxne eller barnet börjar återgå till sitt normala liv och ser till nuet. Den 

här fasen varar under ett halvt till ett år och människan börjar sakta bryta isoleringen och 

vågar se framåt (a.a.).  

 

Nyorienteringsfasen är den fjärde och sista fasen (Nordblom, Rahm, 2002). I den fasen lever 

den drabbade vidare, accepterar det som har hänt med blott minnet kvar och förhoppningsvis 

kommer det minnet inte att försvåra eller förhindra den vuxne eller barnets livskontakt med 

andra (a.a.).  

 

3.2 Handlingsplan för krishantering i skolan 
Idag är alla skolor skyldiga att ha en utarbetad krisplan enligt arbetsskyddsstyrelsens 

föreskrifter om hjälp vid krisstöd (Nilzon, 2004). Planen ska även vara känd för all personal 

på arbetsplatsen. Skolorna har fria händer att utforma den som de själva vill, men den bör 

innehålla vissa uppgifter om hur en krisgrupp lämnar information till olika berörda grupper 

som till exempel:  

1. Information till anhörig 

2. Information till lärare och övrig personal, samt elever 

3. Om en elev avlider 

4. Om någon ur personalen avlider 

5. Om en elev drabbas av en svår sjukdom eller skada 

6. Dödsfall eller allvarlig olycka/sjukdom inträffar under skoltid 

7. Åtgärder vid större olika/katastrof  

För att få ett så bra krisarbete som möjligt gäller det att de personer som är insatta i 

krishanteringen har erfarenhet, är empatiska och engagerade och framför allt har förståelse för 

dem det drabbar (a.a.).   

 

Beredskapsplanen ska kunna ge vägledning om vilka åtgärder som man ska sätta in då en 

krissituation uppstår (Dyregrov, 1995). Självklart kan skolan inte vara väl förbered då en 

krissituation uppstår, men finns där en plan så underlättar det arbetet hur lärarna ska gå till 

väga, och hjälper till att snabbt få kontroll över situationen. Har skolan ingen beredskapsplan 

finns risken att det istället blir en kaotisk situation, där ingen har en aning om vad som ska 

göras och hur det ska gå till (a.a.).  
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Får barnen hjälp direkt när något har skett minskar det risken för personliga störningar och 

bidrar till en positivare bearbetning för framtiden (Heath, Sheen, 2005). De lärare som arbetar 

i vardagen och nära de barn som har kommit in i en kris har ett stort ansvar för att ge dem ett 

djupare stöd inför deras fortsatta utveckling i deras nya tillvaro (a.a.). 

 

Många vuxna visar ovilja att berätta och förklara för barnen vad det innebär med 

krishantering (Dyregrov, 1995). Lärarna har kanske själva befunnit sig i en krissituation och 

tycker då att det är väldigt jobbigt att ta upp det. Risken är att barn, som befinner sig i en 

krissituation, låter bli att berätta hur de känner för de lärare som ser kris som ett tabuområde 

(a.a.). Barn och ungdomar har beskrivit att de har stött på lärare som inte har vetat hur de ska 

gå tillväga när de mött ett barn som förlorat en anhörig och de har även uttryckt att de kände 

sig osynliga på skolan bland all personal (Böge, Dige, 2005). Arbetar skolan fram en krisplan 

för att hantera barn i sorg kan det underlätta för skolpersonal och de framtida problem som de 

kan stöta på (a.a.).  

 

På en skola bör det finnas en krisledningsgrupp som hjälper till att skapa ordning bland kaoset 

(Skolverket, 2000). Rektorn har det största ansvaret för gruppen och ska kunna blicka framåt 

och ska verka som en tydlig ledare. Gruppen kan bestå av skolpsykolog, skolkurator och 

några lärare som klargör vad som hänt och snabbt tar beslut till handling för att undvika att 

rykten sprids över skolan. Information till barnen ska komma samtidigt om vad som ska 

hända framöver, bland annat vad som gäller för undervisningen, hur minnesstunderna 

kommer att se ut och om det kommer att ordnas klassamtal. Skolan har även ansvaret för 

kommunikationen till föräldrarna. Detta kan ske i form av brev eller möten på skolan där 

information gällande skolans aktioner blir klargjorda. Detta arbete kräver mycket av 

personalen och det är viktigt att gruppen tar ett beslut om de kan klara krisen på egen hand 

eller behöver hjälp utifrån. Händelser kan också locka till sig media. Skolan och gruppen får 

då vara beredda på detta och ha klargjort ett förhållningssätt som skolan ska ha. Har gruppen 

en bestämd mediaansvarig på skolan som kommunicerar med media blir det ett mer klart och 

tydligt budskap som ges ut (a.a.).  
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3.2.1 Hur lärare kan vara förberedda på en krissituation 
För att få en bra hantering av kris när den uppstår är att erfarenhet visar om det finns en 

mental förberedelse och planering före det inträffande (Dyregrov, 1990).  

Det finns många sätt att vara förberedd på en kris och som gör att skolan har en ökad förmåga 

att hantera situationer. Rektorn kan till exempel utnyttja en temadag gällande ämnet dödsfall i 

skolan och i klassen. Lärarna på skolan kan anordna kurser i ämnet eller själva gå kurser. 

Skolpersonalen kan även utse ett antal personer som fungerar som stöd och resurs för övriga 

genom att gå kurser och fördjupa sig i ämnet. Genom att ha böcker lättillgängliga på skolan 

kan de som har intresse för det läsa och fördjupa sig mer inom ämnet (a.a.). Ser lärarna sig 

som professionella i bemötandet av barn i sorg verkar det fulländande för krisplanen (Böge, 

Dige, 2005). Att stötta ett barn i sorg innebär inte att du ska vara övermänniska, bara 

medmänniska. (Böge, Dige, 2005 s. 108). 

 

Lärarna utgör ett stort hjälpmedel när det handlar om att tillgodose barns behov vid en kris 

(Dyregrov, 1990). Lärarna blir en stor tillgång och resurs då de känner varje enskilt barn och 

dess personlighet, vilket gör att de lättare kan stödja dem i deras bearbetning och utveckling. 

Lärare är även mycket bättre på att kunna förmedla kunskap, då också, genom att de redan 

känner barnet. Många lärare har den kunskapen om hur de kan engagera barn och vilka 

uttryckssätt de ska använda för just det barnet vid kriser (a.a.).  

 

Skolan kan vara beredd på en kris genom att ha material lättillgängligt såsom förklaringar 

omkring kriser och reaktioner kring det (Skolverket, 2000). Barnen kan även finna ro i kaoset 

genom att skolan har en krislåda beredd med ljus, dikter, cd-skiva med avslappnande musik 

och en kondoleansbok1. Skolans personal ska känna till krisplanen och den ska förnyas ofta. 

Planen bör vara kort och konkret och det är bra om den har checklistor som gör det lättare för 

skolan att påbörja ett arbete kring det inträffade. Att inneha kunskap kring krisreaktioner och 

krishantering för barn och personal på skolan kan ge trygghet. Personalen på skolan kan träna 

sig på en kris innan den uppstår i form av simuleringsövningar, där det skapas en situation 

som kan uppstå på skolan. Rektorn på skolan bör även se till att det finns en stor lokal att 

samlas i, fungerande radio, TV och högtalare, samt ha kunskap om hur larmet fungerar (a.a.).  

 

                                                 
1 En bok som innehåller meddelande till den avlidne (Svenska Akademiens Ordlista, 2006)  
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3.3 Barns tankar och hanteringen av dessa kring död 
Döden kan vara väldigt svår att förstå för ett litet barn (Dyregrov, 1990). Det är ofta som 

barnet tror att den döde ska komma tillbaka och har ingen direkt förståelse för att en människa 

kan försvinna för gott. Ju äldre barnen blir desto mer infaller förståelsen inför döden. Om 

föräldrar förlorar en anhörig i familjen kan denna förlust och sorg ta överhand, och föräldern 

kan ha svårt att engagera sig i sitt barn då denne är försjunken i sig själv. Resultatet kan bli att 

barnet försöker tränga bort sin saknad och sorg för att inte belasta föräldern, eller att barnet 

skickas bort ett tag till en släkting eller en vän till familjen. Hur mycket och hur länge barn 

reagerar vid ett dödsfall beror på vem det är som dör. Föräldrarnas död frambringar mest 

reaktion hos barnet (a.a.).   

 

När barn är mellan sex och tio år börjar deras sätt att tänka förändras och de börjar se döden 

som något som kan drabba dem (Huntley, 1996). Det är dock inte säkert att de har förstått att 

döden måste komma till alla. Barn förnekar alltså inte döden men de har heller inte helt 

accepterat den. Döden är verklig för dem, men på ett avlägset sätt. Barn kan ha fullt upp med 

att prestera i sin vardag, eller vara för emotionellt svaga för att bli medvetna och ta till sig de 

egna funderingarna kring döden. Runt denna ålder kan de fortfarande ha en tilltro till sina 

önskningar och även se döden som en ond person. Döden som person kan vara en så kallad 

”tar bort människor från livet” och är på detta sätt grym. För att få kontroll över sin 

livssituation börjar många barn fantisera och analysera kring döden och försöker se meningen 

med livet. Dödsrädslan är som störst i denna ålder och oro inför Gud och vad han kan göra 

kan även vara stor. De yngre skolbarnen känner rädsla för separation och för att bli övergivna 

(a.a.).  

 

När barnen är mellan tio och tolv år utvecklas tankarna vidare om rätt och fel (Huntley, 1996). 

Det kan finnas rester av ”det var mitt fel”- syndromet och många kan se döden som ett straff 

för det elaka de har hittat på. Barn över tio år, och då främst pojkar, har ofta problem med att 

visa vad de känner inom sig inför ett dödsfall (Dyregrov, 1995). Det är inte heller ovanligt att 

barn i dessa åldrar väntar en lång tid efter dödsfallet innan de börjar prata om vad som hänt. 

De har då fått en mer mogen bearbetning och även ny förståelse kring det skedda (a.a.). När 

barn har en allmän uppfattning om döden har de även förstått och lärt sig tillräcklig om 

världen och vad som är levande. Barn kan ha tankar om att moln, sol och stjärnor kan vara 

levande, och det är först vid nio till tolv års ålder som de börjar förstå att detta endast gäller 

växter och djur.  



 17

Barn i denna ålder börjar förstå de biologiska detaljerna kring döden då de kan börja ta emot 

och hantera information på samma sätt som vuxna (Dyregrov, 1995). Detta beror på att de 

börjar få samma referensramar som vuxna och att de kan knyta an till naturen och hur livet ser 

ut. Barn kan räkna upp vad som orsakar död och de har insikt om att det inte är en yttre makt 

som drabbat människan när de dör. När de börjar närma sig tolv år förknippar de döden med 

sorg och dysterhet, och de kan även ha utvecklat olika normer som är viktiga för dem. Dessa 

normer kan till exempel vara; varje gång någon dör föds det en annan. Det blir en vändpunkt i 

barns utveckling då döden blir andlig och mer personlig för dem, samtidigt som 

relationsfrågorna blir mer aktuella och viktiga. Om vi förstår barns tankar om döden kan vi 

mycket lättare hjälpa dem i deras sorgearbete. Vet vi deras rädslor, vet vi hur vi kan börja 

samtala med dem, för att sedan kunna sörja. Det är även viktigt att veta vilka funderingar vi 

själva har och vilka tankar som finns gällande döden (a.a.).  

 

3.3.1 Konsekvenser vid dödsfall och sorg 
Barn behöver mycket hjälp vid sorg tillsammans med familjen (Dyregrov, 1990). Det är 

viktigt att den vuxne är uppmärksam på de signaler som barn skickar ut som kan vara 

reaktioner av sorg. Signalerna behöver inte vara tydliga, utan det kan vara att barn blir 

passiva. Det som är mer tydligt är om de inte orkar med skolan, börjar agera trotsigt och att de 

börjar ta avstånd från andra barn och vuxna (a.a.). Lärarna bör också se till barnets 

hemförhållande och uppskatta vilket sorts stöd barnet kan få hemifrån (Dyregrov, 1997). Om 

inte läraren har denna insikt bör denne tala med någon i familjen för att få en inblick (a.a.). 

Psykiska symtom kan även uppkomma i form av att de blir motoriskt oroliga, får ont i magen 

och börjar sängväta (Dyregrov, 1990). Aggressiva känslor kan barn liksom vuxna få av ett 

dödsfall, men skillnaden är att vuxna inte pratar om dessa känslor då det anses skamligt. Som 

vuxen kan aggressiva känslor hos barnet vara svårt att hantera. Bakomliggande orsaker till 

detta uttrycks såsom besvikelse över att ha blivit lämnad kvar. Dessa känslor måste barnet få 

utlopp för, och det är relationen barnet hade med den som inte finns kvar som har betydelse 

för sorgearbetet. Har barnet haft en god relation med den människan blir saknaden intensiv, 

men det blir lättare för barnet att med dessa goda minnen hitta en ny människa att knyta nya 

band med. Smärtsamma sorgereaktioner kan bli en följd om barnet stannar kvar i ett 

krisstadium och omöjliggör en bearbetning av sorgen (a.a.). 
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3.3.2 Hur barn kan känna trygghet i sorgen 
Trygghet och rutin i vardagen är viktigare behov än någonsin för ett barn som drabbas av en 

sorg då det inre befinner sig i ett labilt tillstånd (Hagner, 2004). För många barn som mister 

en förälder är detta ett livshotande öde och kan verka som en skräckupplevelse. En trygghet 

kan vara att hitta en ny vardag som fungerar för barnet och dess familj, och detta kan 

omgivningen hjälpa till med genom kärlek, tröst och förståelse. Detta kan göra att barnen får 

det lättare att hantera sin sorg och får frågor besvarade, som till exempel frågan om vem som 

tar hand om mig. Barnet kan lättast känna trygghet om det blir omhändertaget av vuxna som 

stått barnet nära sedan tidigare. De vuxna ska finnas till för barnet och alltid svara med 

korrekta begrepp på dess frågor som kommer upp om död och om den övergivenhet som 

barnet kan känna. Använder de vuxna begrepp som att den döde har ”somnat in” eller ”gått 

bort” kan barnen tolka dessa begrepp på andra sätt än att den anhörige är död och de kan då ha 

hopp om att denne ska komma tillbaka (a.a.). Dessa omskrivningar och förskönande av 

händelser och begrepp kan göra att barnet blir ångestfyllt och förvirrat (Dyregrov, 1990). 

Detta kan försvåra barnets sorg och fantasier kan lätt börja bildas hos barnet (a.a.). Som vuxen 

bör all saklig information om det som har hänt berättas för barnet, och var inte heller rädd för 

att besvara frågor (Hagner, 2004). Barnen behöver hjälp med att tolka sina reaktioner, vilka 

kan visa sig i många olika känsloformer såsom ilska, gråt, frustration, 

koncentrationssvårigheter och sorg (a.a.).  

 

Kommunikationen är viktig, men det är även hur det sägs till barnet (Hagner, 2004). Utstrålar 

du lugn, trygghet och säkerhet känner barnen förtroende och vågar prata om det som har hänt. 

Avsätt tid till att prata om hur barnet känner sig och vad han eller hon funderar över. Barnet 

kan även behöva höra och känna att sorgen och saknaden är naturliga känslor och att längtan 

efter den döde kan kännas svår. För att barnet ska förstå det inträffade kan begravningen vara 

en fin ceremoni att delta i. Detta är även bra för förståelsen om att den döde inte kommer 

tillbaka. Får inte barn delta i en sådan ceremoni kan känslor om att de stängs ute från de 

vuxnas värld blir stora, och det kan göra den besvärliga situationen svårare att hantera (a.a.). 
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3.4 Sorg i skolan 
Att komma tillbaka till skolan ganska fort efter dödsfallet är bra för att behålla så många av de 

gamla rutinerna som möjligt, vilket är av betydelse för barnets trygghet (Hagner, 2004). 

Lärarna och skolan får anpassa skolgången efter det drabbade barnet, och efter vad han eller 

hon behöver och kan åstadkomma. Koncentrationen är ofta låg då det är mycket tankar och 

känslor som finns hos barnet, och skolan ska då ge extra stöd. Det är ofta en hel familj som 

har drabbats och har sorg, och familjen fungerar då inte som vanligt. De vuxna i familjen kan 

vara helt uppe i sin egen sorg, vilket kan göra att hemskickad information från skolan inte blir 

läst. Den personliga kontakten blir då extra viktig och skolpersonalen bör ringa istället för att 

skicka hem lappar. På detta sätt upprätthåller skolan ett större ansvar och får bättre kontakt 

mellan hem och skola (a.a.).  

 

Organisationen Rädda Barnen har sett genom samtalsgrupper att skolans hantering av den 

drabbade och av krissituationer, spelar en avgörande roll för barnet i dess väg att bearbeta 

sorgen (Hagner, 2004). Läraren bör veta att barnet måste få bekräftat att läraren vet om vad 

som drabbat barnet, och att det finns en stor förståelse inför barnet och dess skolgång när de 

har dessa erfarenheter som vilar i tankarna. Om läraren bryr sig om och med jämna 

mellanrum frågar barnet hur det mår betyder det mycket för barnet. Barnet ges då tillfälle att 

prata om det inträffade, och kan även själv välja att låta bli. Som lärare kan det ibland vara 

svårt att veta vad som kan göras för den enskilde individen och den drabbade omgivningen. 

Läraren kan uttrycka att denne vill göra allt den kan, men särskilt viktigt är det att fråga den 

eller de som har blivit drabbade, vad som kan göras för dem. Kanske har barnen i klassen 

redan önskemål om den tomma bänken som står i klassrummet, eller önskemål om hur läraren 

ska gå tillväga med det enskilda barnets sorg och förlust. Skuldkänslor är vanligt hos barn 

efter ett dödsfall och barnet behöver uttrycka dessa känslor, men också bli försäkrat om att 

barnet inte hade någon som helst skuld till dödsfallet (a.a.). 
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3.4.1 De som drabbas 
Vuxna har två olika uppgifter när barn befinner sig i kris, och den ena är att inge trygghet, och 

därigenom vara ett stöd för barnen, och den andra är att visa omsorg (Raundalen, Schultz, 

2007). Vi ska vara ett stöd i att hjälpa barn att ta de första stegen ut för att skapa en 

självständighet. Vi som lärare ska skapa utmaningar för barn som lever i en kris och för deras 

framtida utveckling. Barnet som lever i kris har inte samma förutsättningar för lärande och 

skolgången får därmed anpassas efter det enskilda barnet (a.a.). 

 

Hur skolan ska hantera ett dödsfall på skolan beror på vem som dog och hur det hände 

(Dyregrov, Raundalen, 1995). Det finns de dödsfall som inverkar direkt på skolan då en lärare 

eller ett barn dör. När förälder till barn dör inverkar det just på det enskilda barnet och 

möjligtvis den klassen där barnet går. Skolan måste även se till om dödsfallet var orsakat av 

en olycka eller om det var av långvarig sjukdom. Skolan ska stå för trygghet och rutiner för 

barnen, och barnen bör komma till skolan så fort som möjligt igen. När barnen kommer 

tillbaka från att ha varit hemma några dagar kan första dagen vara svår. Det är då bra om 

läraren har ett samtal med det drabbade barnet innan första dagen i skolan efter dödsfallet 

(a.a.). Barn vill att lärare visar att de vet vad som hänt, men att de inte gör stor sak av det 

(Dzedins, Jacobsson, 1998). Om läraren så tidigt som möjligt upprätthåller en kontakt med 

den drabbades familjen visas omtanke och omsorg och en beredskap på att kunna hjälpa till på 

ett så bra sätt som denne kan (Dyregrov, Raundalen, 1995).  

 

Läraren är den som har det pedagogiska ansvaret i klassen, men barnet kan även hjälpa till 

med att ta ställning om vilken information som ska komma ut till klassen, och om barnet vill 

vara med när det sägs eller inte (Dyregrov, Raundalen, 1995). Det finns de barn, oftast äldre, 

som vill tala om det själva, men även de som inte alls vill tala om det. Det som är viktigt är att 

barnet får känna att det har kontroll över det som sägs till klasskamraterna, men även känna 

att de får bestämma om hur de vill bli bemötta i skolan. Det kan som lärare vara enkelt att ta 

för lätt på varaktigheten i barnens reaktioner. Det är då viktigt att lärarna är vaksamma och 

bedömer behovet av extrahjälp för barnet om det till exempel inte hinner med skolarbetet på 

grund av koncentrationssvårigheter (a.a.).  
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3.4.2 Symboler och sätt för skolan att visa omsorg 
När dödsfall drabbar en skola bör skolan visa på gemenskap, och utföra ritualer genom att 

markera händelsen på något sätt (Dyregrov, Raundalen, 1995). Mitt bland all kaos kan dessa 

markeringar ge utlopp för inre känslor (Böge, Dige, 2005). En av dessa markeringar kan vara 

minnesstunder där alla på skolan samlas (Dyregrov, Raundalen, 1995). Dödsfall kan plötsligt 

inträffa och dessa minnesstunder kan då hållas med mycket kort varsel. Det är då 

skolledningen som anordnar dessa, och det underlättar om det redan finns en utarbetad plan 

för hur minnesstunder kan se ut på skolan. Skolpersonal bör även vara medveten om att ibland 

är symboliska uttryck mer känsloladdade än ord för barnen, och att till exempel hissa flaggan 

på halv stång kan vara en av dessa.  

I klassrummet kan barnen smycka den avlidne klasskamratens bänk med teckningar och ljus, 

och genom detta visa sorg och saknad. Längre fram kan barnen även få plantera ett träd ute på 

skolgården som gör att deras sorg blir konkret uttryckt (a.a.). En övning som barn på Centrum 

för barn och ungdomar i kris brukar göra är att de skriver små meddelande till den avlidne 

(Dzedins, Jacobsson, 1998). Meddelandet sätter de fast i ett snöre på en ballong som de sedan 

skickar iväg upp i luften. På dessa lappar får de skriva något de hade velat fråga eller säga till 

den avlidne (a.a.).  

 

Känslor och svåra tankar kan bli lättare att hantera med dessa rituella handlingar (Dyregrov, 

Raundalen, 1995). Barnen kan även få utlopp för sina känslor i litterära texter och poesi. 

Andra sätt att hantera sorg och dödsfall i skolan är att måla, rita teckningar, sjunga och att 

spela upp ett drama. Det är främst i de lägre årskurserna som barnen kan få bearbeta mycket 

av sina känslor i drama och rollspel. De kan då leka fram händelsen i sin fantasi. Om någon 

dör vid en offentlig plats kan det bli aktuellt att hela klassen går till platsen då det gör att 

barnen tvingas bearbeta det som hänt. Det kan då komma fram känslor hos barnen eftersom 

de kan få ett bättre begrepp om själva händelsen (a.a.).  

 

Drabbas en barngrupp hårt av ett dödsfall på skolan bör det sammankallas ett föräldramöte, 

där föräldrarna får information om barnens behov, tankar och känslor (Dyregrov, Raundalen, 

1995). De får då även fakta om vad som hänt och vad som sagts till barnen, men även vilka 

reaktioner barnen kan uppvisa (a.a.).  
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För att klara av vardagen kan det vara till god hjälp för barnen att ordna ett strukturerat 

klassrumssamtal efter plötsliga dödsfall (Dyregrov, Raundalen, 1995). Syftet med dess möten 

är att tala om vad som hänt, lyssna till varandras upplevelser och tankar och hjälpa till att 

stötta varandra i vardagen. Första mötet kan ske redan samma dag och det kan vara upp till 

två timmar med undantag för de yngre barnen. De lärare som håller i mötet bör redan ha en 

relation till barnen (a.a.). Språket verkar i dessa samtal som nyskapande för 

verklighetsuppfattningen (Raundalen, Schultz, 2007). Om vi kan hjälpa barnen att få en 

självförståelse, kan vi påverka deras känslor och tankar från det inträffande. Kan vi hjälpa 

barnen att försöka bemästra sina känslor och bli medvetna om dessa, har de lättare att få 

självinsikt. Det går inte att påverka det inträffade, men genom att ha en krispedagogik där 

barnen lär sig av sina erfarenheter från händelsen kan det förhindra att de stannar kvar i en 

destruktiv2 och kritisk situation (a.a.).  

 

3.4.3. Bilda sorggrupper   
Barn som har varit med om samma eller liknande händelser söker sig till varandra och vill 

gärna leka tillsammans (Dyregrov, 1990). Likaväl som att sorggrupper bildas för vuxna när de 

befinner sig i en kris kan detta göras för barn som befinner sig i ett sorgearbete. Dessa möten 

kan skapa gemensamhet, normalisera reaktioner tillsammans med andra, och kan få barnen att 

synliggöra sina tankar och känslor. De får då höra varandras bearbetning av sorg och de olika 

tillvägagångssätten som de har, och även få lyssna till upplevelserna kring det inträffade. Har 

det hänt något som drabbar många på en skola kan dessa sorgegrupper hjälpa barnen att 

hantera sina känslor. Det bör dock vara en professionell expert inom ämnet som är kopplad 

till dessa grupper, annars kan medlemmarna bygga upp en ny identitet med sorgen som grund. 

Det kan även hända att vissa medlemmar för över sina problem och attityder till de andra i 

gruppen vilket gör gruppen destruktiv, och syftet med dess existens försvinner. Det 

förekommer även vuxna sorgegrupper, och även där bör professionella experter inom området 

vara vaksamma på dessa risker (a.a.).  

 

                                                 
2 En förstörande verkan (Svenska Akademiens Ordlista, 2006) 
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3.4.4 Betydelsen av att hantera sitt eget välbefinnande i bemötandet av barn i sorg 
Skolpersonal och andra vuxna som hjälper barn i sorg får inte glömma att bearbeta och ta 

hand om sig själva (Dyregrov, 1990). De kan även själv känna att de får liknande reaktioner 

av sorg som det drabbade barnet (a.a.). Läraren måste även acceptera att denne reagerar och 

bör inte gå hem utan att ha pratat med någon om vad som hänt, och hur denne som lärare 

hjälpt till (Böge, Dige, 2005). Detta kan bero på att vuxna reagerar starkare när det är barn 

som har blivit drabbade, då de känner att de lättare kan identifiera sig med barnen, och har 

lättare att överföra deras sorg på sig själva (Dyregrov, 1990). Det kan hända att lärarna är de 

som först måste meddela det enskilda barnet eller en skolklass om ett dödsfall, även om de 

inte hunnit prata med någon annan om det före. De blir då tvungna att vänta med sina egna 

behov för att istället värna om barnet eller klassen, vilket är en viktig uppgift. Läraren måste 

ta hand om sig själv och samla kraft genom att prata med kollegor och rektor. Är det alla som 

drabbas på skolan kan dessa parter samlas för att bearbeta alla reaktioner och intryck.  

Avstår läraren från att berätta för barnen om ett dödsfall för att en expert ska berätta, väljer 

läraren bort en självklar uppgift som åligger läraryrket. Barnen måste då bygga upp ett 

förtroende och en tillit till en ny obekant människa som kommer in i klassrummet (a.a.).  

 

3.5 Barn och separationer 
Barn upplever separation både vid ett dödsfall av en nära anhörig eller kamrat och när 

föräldrarna genomgår en skilsmässa (Jarratt, 1996). Både död och skilsmässa är två viktiga 

tillstånd som vi kan och troligtvis kommer att stöta på i vår framtida yrkesroll. Jarrat (1996) 

kopplar samman de två olika kriserna eftersom barn upplever en liknande separation både vid 

dödsfall och vid skilsmässa. 
 

Om föräldrar håller på att separera eller har separerat, är frågor från deras barn lika oundvikliga 
och lika betydelsefulla som vid en förlust genom dödsfall. Separation och skilsmässa innebär i 
själva verket både död och förlust: döden för familjen och förlusten av alla normala 
förväntningar på vad livet skulle kunna innebära. Men då det varken finns någon kropp att sörja 
eller några sorgeceremonier, blir sorgen som följer en separation invecklad, och fantasier 
kommer sannolikt att finnas i överflöd (s.37-38 Jarratt, 1996). 
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3.5.1 Skilsmässa  
Flera undersökningar på senare år visar att fler och fler par skiljer sig. En undersökning visar 

att vart fjärde äktenskap inom nio år slutar med skilsmässa 

(http://www.alla.lo.se/zino.aspx?articleID=564). Enligt Rädda Barnen (www.rb.se) påverkas 

cirka 50 000 barn varje år av att deras föräldrar separerar. Fahrman (1993) skriver att de flesta 

skilsmässor äger i dag rum innan barnet har börjat skolan. Varför det är så många skilsmässor 

och separationer i dag kan beror på många saker. En faktor kan vara att fler, både unga och 

äldre människor gifter sig och skaffar barn tidigt i förhållandet. Risken med att tidigt skaffa 

barn i ett förhållande är att paret inte hinner lära känna varandra väl och inte är tillräckligt 

trygga med varandra. Graviditeten sätter prov på förhållandet och kan vara en riktig 

påfrestning, vilket många får erfara då det kan leda till att de går ifrån varandra. Varför ett par 

skaffar barn tidigt kan till exempel vara att arbetslösheten är stor, och de skaffar barn då de 

ändå går hemma i väntan på ett arbete. Det kan också vara så att fler unga människor vill vara 

någon, de vill ha en egen identitet, och om de skaffar familj och barn upplever de att de har en 

egen identitet (a.a.).  

 

Fahrman (1993) anser att så fort föräldrarna vet och har bestämt sig för att separera eller skilja 

sig, ska de berätta det för barnet. Ett hem där familjen har ett ärligt förhållande till varandra 

kan göra att många av de barn som går genom en skilsmässa slipper symptom av den, men i 

ett hem där föräldrarna förnekar att det är dåligt, kan barn utveckla symptom som 

sängvätning, koncentrationssvårigheter, ilska med mera. Helst ska också föräldrarna ha 

framförhållning så att de kan berätta för barnet vad som kommer att hända framöver och hur 

det kommer att gå till. Det kan till exempel vara vem barnet ska bo hos så länge. Detta 

kommer att underlätta både för barnet och för föräldrarna, då det är oron och ovissheten som 

skadar barnet mest (a.a.). Jarratt (1996) poängterar också hur viktigt det är att berätta för 

barnet att föräldrarna kommer att separera. Barnet måste få veta att det inte är hans eller 

hennes fel att föräldrarna skiljer sig. Risken finns annars att barnet kommer att lägga skulden 

på sig själv (a.a.).  

 

3.5.2 Konsekvenser av skilsmässa/separation 
Fahrman (1993) skriver att det inte går att bevisa att ett barn mår dåligt av själva skilsmässan 

utan att det är så många andra faktorer som spelar in som till exempel ovissheten, oron, 

grälen, otryggheten som föregår skilsmässan (a.a.). 
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Många föräldrar kan kräva att barnet ska välja sida för att slippa ilskan mot sig själv från 

barnet och istället rikta barnets ilska mot den andra föräldern (Jarratt, 1996). Ett barn måste få 

älska båda sina föräldrar (Fahrman, 1993). Genom att barnet tvingas välja sida och välja bort 

en förälder kommer barnet att välja bort en del av sig själv, vilket kan få barnets självkänsla 

att påverkas negativt. Det kan vara särskilt svårt för den föräldern som har blivit lämnad av 

sin partner för en annan, att bevara och uppvisa en positiv sida inför barnet. Även om 

föräldern mår dåligt måste den försöka att vara så rättvis mot barnet som möjligt. Det kan 

innebära att låta barnet träffa och tycka om båda sina föräldrar lika mycket. Så småningom 

brukar de flesta par som skiljer sig, lära sig att samarbeta och få en god relation till varandra 

just för att de är föräldrar och sätter barnet i centrum (a.a.).  

 

En besvärlig situation som kan uppstå är när pappan till barnet inte finns med i dess närvaro. 

Det kan då antingen bero på att fadern väljer det själv eller i annat fall där mamman 

bestämmer att han inte ska få träffa sitt/sina barn (Fahrman, 1993). Den grupp som då blir 

mest lidande är små pojkar. Pojkar behöver sin pappa framför allt för att ha någon att 

identifiera sig med.  

Utan en manlig förebild blir det svårt för små pojkar att hitta sin egen identitet. Många barn 

lever i en kvinnovärld, då de flesta förskolelärare och lärare som arbetar i årskurserna F-3 är 

kvinnor. Det är många gånger inte förrän barnen kommer upp i årskurserna 4-6 som de träffar 

på en manlig lärare av något slag. För ensamstående mammor med deras söner är det viktigt 

de får träffa en annan man om inte fadern finns med i bilden. Detta kan till exempel vara 

mammans bror, mammans pappa eller en manlig kamrat till mamman, så att det finns någon 

manlig förebild. Om inte pojken har någon manlig förebild att relatera till finns risken att 

pojken får en störning i sin sexuella identitet eftersom pojken bara har fått veta vad den 

manliga identiteten innebär av de kvinnor runt omkring sig. Det kan även vara svårt för pojkar 

som har haft en tät relation till sin mamma att relatera till andra kvinnor senare i livet (a.a.).  

 

Ytterligare en konsekvens av skilsmässa är att barnet får en eller två nya familjer (Fahrman, 

1993). Detta behöver inte alls vara negativt utan många barn ser det som positivt och roligt att 

få fler och nya styvsyskon och nya vuxna att relatera sig till. Det kan även utvecklas åt det 

andra hållet. En del barn känner avundsjuka då någon ny kommer in i familjen och vill inte 

släppa in denne. Om det är en man, kan barnet uppleva att mannen vill ta mamman ifrån 

barnet eller att mannen ska bli den nya fadern. Om den nya familjen skaffar barn i sin tur kan 
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barnet från det tidigare förhållandet känna sig åsidosatt och avundsjuka kan förekomma. Det 

kan också bli så att förälder med barn från tidigare förhållande känner att den missunnar 

barnet tid eftersom denne inte längre har lika mycket tid för sitt eget barn (a.a.).  

 

3.5.3 Hur lärare kan hantera barn som har varit med om skilsmässa  
När barn går igenom föräldrarnas skilsmässa, behöver de vuxna runt omkring sig (Fahrman, 

1993). De behöver få veta att det finns vuxna som bryr sig om och som lyssnar när de behöver 

prata. För barn kan det vara svårt att förstå att den ena föräldern har slutat tycka om den andre 

föräldern och därför kan barnet även tro att föräldrarna kan sluta älska honom eller henne. Det 

är viktigt att föräldrar som ska separera berättar det för förskole- och grundskoleläraren. Det 

är då lättare för läraren att förstå hur barnet mår och varför det agerar som det gör. En del barn 

kan bli väldigt aggressiva under en sådan här krissituation, medan andra barn sluter allt inom 

sig. Vet lärarna om vad som ligger bakom beteendet är det mycket lättare att förstå och 

handskas med barnet. Barnet måste få prata om sina känslor och det är där lärarna kan vara 

viktiga för barnet.  

 

Många föräldrar kan ha svårt att prata om skilsmässan och då är det viktigt att andra vuxna 

som till exempel läraren finns där för dem. Ett barn behöver inte medlidande och ”tycka-

synd-om-attityder” utan en förstående vuxen som förstår att barnet mår dåligt (Fahrman 

1993, s.38).   

 

3.5.4 Barns rättigheter vid skilsmässa  
Enligt Rädda Barnen (www.rb.se), som har skrivit utifrån lagarna Föräldrabalken, 

Socialtjänstlagen, Barnkonventionen och Familjerätten, har barn som går igenom en 

skilsmässa många rättigheter som föräldrarna ska tänka på. Föräldrarna ska alltid tänka på 

barnets bästa så att barnet mår bra och känner sig tryggt. De ska även lyssna på barnet. Om 

föräldrarna inte är sams om vem barnet ska bo hos kan de ta kontakt med socialtjänsten. Kan 

föräldrarna med hjälp av socialtjänsten komma fram till vem barnet ska bo hos, skrivs ett 

avtal. Socialtjänsten ska vara noga med att det som står i avtalet blir det bästa. I vissa fall kan 

ärendet gå till domstolen om inte föräldrarna lyckas enas. Även domstolen ska tänka utefter 

barnets bästa innan den fattar sitt beslut om hos vem barnet ska bo. När barnet är arton år och 

myndig får barnet själv bestämma vart han eller hon vill bo. Både domstolen och 
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socialtjänsten brukar lyssna noga på barn över tolv år om de har några egna önskemål om var 

de vill bo. Föräldrarna har inte rätt att dela upp syskonen i familjen, utan alla barnen ska bo 

tillsammans (a.a.).  
 
Ett barn har rätt att träffa båda sina föräldrar (www.rb.se). Den ena föräldern kan inte neka 

sitt barn att träffa den andra föräldern. Ett barn har också rätt att träffa sina släktingar. Om ett 

barn inte vill träffa en av sina föräldrar kan det blir problem. Om domstolen har bestämt att 

barnet ska ha kontakt med den föräldern är barnet tvungen till det, eftersom domstolen har 

ansett att det är för barnets allra bästa att träffa den föräldern (a.a.).  

 

3.6 Hur lärare kan möta barn i sorg  
I nedanstående rubriker kommer olika moment som samtal, lek, läsa för barnet, rita, måla och 

skriva att presenteras. Dessa kan lärare använda sig av för att möta barn i sorg.  

 

3.6.1 Samtal 
När en krissituation uppstår tjänar det ingenting till att hålla det hemligt (Dyregrov, 1990). 

Barnen kommer att märka både på lärarens beteende och på kroppsspråket att något är fel 

eller inte är som det ska. De kommer att vilja veta vad det är som har hänt och den vuxnes 

uppgift blir då att anpassa berättandet utefter barnens ålder (a.a.).  

Även Jarratt (1996) menar att det är viktigt att en vuxen tar det första steget och visar att 

denne finns för barnet om det vill prata. Som vuxen kan denne inte gå och vänta på att barnet 

ska komma och berätta om det som har hänt (a.a.). Det kan hjälpa många barn att samtala om 

det som har hänt för att hjälpa dem vidare i sitt sorgearbete (Dyregrov, 2002). För att barnet 

ska vilja och våga prata om det som har inträffat, måste barnet känna sig tryggt. Därför är det 

viktigt att den vuxne befinner sig på en plats och anpassar samtalet så att det känns tryggt för 

barnet. Som vuxen är det bra att ha funderat igenom och är medveten om de egna känslorna 

kring döden för att kunna besvara barnens frågor. Barn är duktiga på att läsa av kroppsspråk 

och om den som talar om döden är obekväm i ämnet, märker barnen det. Känner vi att döden 

är något som vi är rädda för får vi det jobbigt att kommunicera döden som något naturligt. 

Varje situation där döden inträffat är unik och det finns viktiga ämnen att ha funderat genom 

innan ett samtal bedrivs med ett barn som har blivit drabbat av ett dödsfall. Den vuxne bör ha 

funderat igenom hur moget barnet är och tagit reda på om det förstår innebörden av sorg och 
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död. Det är även av betydelse hur barnet brukar klara av svårigheter och vad barnet har för 

tidigare erfarenheter av död (a.a.). 

 

Enligt Nemert (1997) behöver krisen inte vara ett faktum för att lärarna ska arbeta med den. 

Om lärare arbetar med krishantering i skolan kommer såväl barn som lärare att tillsammans få 

förståelse, och kan hjälpa varandra då en kris kan komma att uppstå. Författaren skriver att 

hon använde sig av ett läromedel som handlade om existentiella frågor såsom död, liv, 

jämlikhet, frihet med mera. Barnen visade stor nyfikenhet kring dessa ämnen. De diskuterade 

livet, hade funderingar och ventilerade även sina rädslor. Hon skriver vidare att hon anser att 

skolan håller hög standard när det gäller att lära ut kunskaper, men när det kommer till läran 

om etik, moral och förmågan till empati har vi missat mycket. Vi har inte lyckats fostra våra 

barn till tänkande och kännande barn som bryr sig om varandra (a.a.).  

 

3.6.2 Lek 
Barnet kan bearbeta krisen själv om den inte är för djupgående (Fahrman, 1993). Genom att 

leka samma lek om igen, bearbetar barnet det som har hänt. För varje gång barnet leker blir 

det förändringar i leken, detta är bearbetningen. Barn prövar också på olika roller, kanske 

barnet är den som är mamma till det förlorade barnet ena gången, och nästa gång kan barnet 

vara det som läggs i en kista för att begravas (a.a.). Foster (1990) menar att barn måste få leka 

för att bearbeta krisen och att leken ska vara på deras villkor.  

 

Om vuxna orkar och kan hantera leken är det bra om de försöker vara med. I leken 

förekommer en hel del samtal och om vuxna är med och leker kan det vara lättare för dem att 

avläsa hur barnet mår och upplever det som har inträffat (a.a.). Om ett barn inte får leka 

kommer barnet inte att stimuleras intellektuellt (Fahrman, 1993). Det har visat sig att barn har 

lättare för att lära sig stoff genom leken än om en lärare undervisar. Många barn anser att det 

de lär sig blir mer meningsfullt om de upplever det konkret, så som i leken. Det är därför 

viktigt att barn erbjuds tid till att leka fritt och att vuxna uppmuntrar barnen till att leka. I 

leken kan barn gå in i andra roller vilket kan göra att barn tycker det är lättare att prata om det 

som har hänt och visa känslor. Eftersom leken är en lek är den inte beroende av verkligheten 

och kan göras om efter barnets eget behag (a.a.). Barnen kan också få hitta på ett eget slut på 

en händelse som slutade olyckligt (Dyregrov, 1990). Ibland kan barnet hamna i en situation i 
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leken som gör att barnet inte kommer vidare i sin bearbetning (Fahrman, 1993). Det är då bra 

att en vuxen finns till hands och kan hjälpa barnet till en fortsättning i leken (a.a.).  

 

3.6.2.1 Lekpedagogikmetoden  
För att barnen ska bygga upp en trygg miljö runt omkring sig igen när de har sorg är 

lekpedagogikmetoden ett bra alternativ (Lindberg, 2005). Syftet med leken är att barnet ska få 

en god utveckling, kunna hantera sin sorg och bidra till lärande för att må bättre. Den vuxne 

verkar antingen som observatör eller ingår i leken. Huvudsaken är att den vuxne är där på 

barnets villkor och att leken återkommer en gång i veckan i ungefär 30 minuter så länge 

behovet finns hos barnet. Det finns klara regler för lekpedagogiken för att barnet ska känna 

sig tryggt och finna en frihet i leken. Tidsramarna ska hållas, ingen får komma till skada på 

något vis och att leken sker i det särskilda lekrummet. Det är barnet själv som bestämmer vad 

som ska lekas. Läraren ställer inga frågor eller bedömer något som sker i leken, och 

framförallt inte föreslår något. Det är viktigt att läraren visar ett stort intresse för vad barnet 

vill leka och även kan uttrycka vad barnet gör med ord. Barnet ska inte kunna misslyckas 

under lektiden och det ska visas respekt för den valda leken. Föräldrakontakten ska hållas 

öppen då det kan uppkomma saker i barnets lek som finns bland gamla erfarenheter som 

kommer upp till ytan i form av symboler och tecken. Föräldrar kan då hjälpa läraren att tyda 

dessa tecken och symboler och hjälpa barnen med dessa tankar. Barnet kan bli upprört av den 

egna leken om den blir allt för dramatisk, och om då läraren visar ett öppet förhållningssätt 

kan barnet fortsätta sin lek (a.a.).  

 

Studier har gjorts på barn i ålder sex till nio år som har varit i behov av en extra stödinsats och 

där metoden har varit lekpedagogik (Lindberg, 2005). Dessa barn har fått hjälp att gå vidare 

och leken har varit en hjälp i deras sorgearbete. Sorg går inte över av sig själv och barnen 

behöver hjälp att finna uttryck för sin smärta. Om bearbetning av sorgen skjuts upp kan den 

komma senare i barnets liv. Leken kan ge barnen de verktyg de behöver för att bemästra sin 

sorg just vid det tillfället. Genom denna avslappnande och tillåtande lek försvinner också 

press som kan uppkomma vid vanlig kommunikation mellan barn och lärare. Lärare bör ha 

utvecklat egna tankar och idéer kring livsfrågor. För att själv ha en psykiskt god hälsa under 

denna metod kan det vara bra hjälp att själv ventilera och diskutera barnens lek med en annan 

vuxen för att bibehålla sitt professionella yrkesutövande. Laila Lindberg (2005) förespråkar 
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starkt lekpedagogik som en metod för barn med svårigheter. Genom denna insats tror hon att 

hon kan ge dem glädje och bättre livsvillkor (a.a.).  

 

3.6.3 Läsa för barnet  
Foster (1990) skriver att det finns mycket bra litteratur att läsa för barn. Både för de barn som 

befinner sig i en kris och för dem som någon gång kommer att hamna i en krissituation. 

Många böcker tar upp sorg vid död och separation mellan föräldrar och berättar vad som kan 

komma att ske. Många frågor kan uppkomma och blir ett underlag för samtal kring de 

existentiella frågorna. Även sagor är mycket bra att läsa för barn som bearbetar sorg. I sagor 

förekommer många missöden, men i slutändan vinner ofta det goda, vilket kan hjälpa barn att 

hålla hoppet uppe för att en förbättring ska kunna ske (a.a.).  

 

3.6.4 Rita, måla och skriva  
En del barn bearbetar sin sorg genom att rita och måla (Foster, 1990). Med färg kan de ge 

uttryck för sina uppkomna känslor vid krisen, till skillnad från leken där de främst bearbetar 

sin förståelse för det inträffade. Ett barn vill oftast berätta om det de har ritat och målat, vilket 

ger möjlighet till att samtala om det som har hänt (a.a.).  

 

Ulla-Beth Lind är en lärare som har hjälpt elever i sorg både när det gäller skilsmässa, 

dödsfall, mobbing och andra svåra situationer (Dzedins, Jacobsson, 1998). Hon har utvecklat 

en egen metod som går ut på att barnet får rita och skriva om precis vad som helst som denne 

känner i en vanlig bok som hon ger till barnet. Boken göms sedan på ett hemligt ställe som 

bara hon och barnet vet om, och barnet får möjlighet i denna bok att uttrycka vad han eller 

hon känner just nu. Röda korset har anlitat Ulla-Beth Lind för att hon ska dela sina 

erfarenheter om sörjande barn till andra lärare och vuxna. Ulla-Beth Lind menar att läraren 

har tid till andra saker i klassrummet samtidigt som barnet ritar i sin bok, men att det är viktigt 

att de bestämmer en tid där de träffas och pratar om vad barnet ritat eller skrivit. Hon menar 

att det viktigaste för läraren är att lyssna och visa barnet omsorg, men eftersom lärare inte är 

några kuratorer eller psykologer är det inte bra att läraren gör för djupa analyser om barnets 

tankar och teckningar. Då menar hon att hennes uppdrag är att hjälpa barnet få kontakt med en 

professionell. Har barnet ett enda stort kaos inom sig lär han eller hon sig heller inte något på 

lektionerna och därför bör barnet i det läget få något sorts stöd (a.a.).   
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3.7 Sammanfattning av forskningsbakgrunden  
I vår forskningsbakgrund beskriver vi vad kris, sorg och skilsmässa är. Vi går igenom de olika 

begreppen och hur dessa kan hanteras i skolan. Dessa begrepp behandlas även utifrån hur 

lärarens uppdrag ser ut. 

 

Vår teoretiska utgångspunkt baseras utifrån det sociokulturella perspektivet där människan, 

språket, samtalet och leken sätts i fokus. I krishantering är det viktigt med samtal och på detta 

område har Lev Vygotskij och Roger Säljö utvecklat många tankar. Säljö (2005) uttrycker att 

vi behöver tala och skriva för att dela gemensamma erfarenheter med varandra. Dessa 

erfarenheter vi delar med varandra kan sedan ligga till grund så att de påverkar människans 

sätt att lära. Genom kommunikation påverkas även vårt sätt att tänka. Enligt Stensmo (2007) 

utvecklas barnet om det får stimuli från vuxna, men att barnet måste ha en god relation till den 

vuxne för att på ett gott sätt påverka sin intelligens. Vygotskij (1999) menar att leken är 

nödvändig för barnet då det lär sig många sociala faktorer såsom att hjälpa varandra och att 

komma överens. Leken är en bearbetning av händelser som redan skett och en förberedelse 

inför kommande händelser.  

 

Vi tar även upp en del om de lagar och styrdokument som rör krishantering i skolan. Kris 

benämns som en uppkommande livssituation som människan inte reder ut själv med de 

erfarenheter och inlärda reaktionssätt vi har (Angelöw & Jonsson, 1990). Vi koncentrerar oss 

sedan på den traumatiska krisen som en människa kan få om de upplever något chockartat 

som att till exempel en människa dör, eller att föräldrarna plötsligt berättar att de tänker 

separera. När en kris uppstår går människan genom tre olika faser som kallas chockfasen, 

reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen (Angelöw & Jonsson, 1990). Vi 

behandlar sedan krishanteringen i skolan. Det är viktigt att ha en krisplan som lärarna känner 

till för att lätt ordna i det kaos som kan uppstå (Dyregrov, 1995). Får barnen hjälp i ett tidigt 

stadium vid en kris kan det också minska personliga störningar och utgöra en positivare 

bearbetning för framtiden (Heath, Sheen, 2005). Lärarna på skolan kan också vara förberedda 

på kriser genom att ha varit på temadagar och läst litteratur om ämnet (Dyregrov, 1995). Är 

en lärare mentalt beredd på en kris kan denne hantera det bättre. Rektorn har också ett stort 

ansvar för att skriva planer, utse krisgrupper och utbilda personal på skolan (a.a.).  
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Det är viktigt att kunna sätta sig in hur barnen tänker, och förstår vi deras tankar kan vi 

mycket lättare hjälpa dem i deras sorgearbete (Huntley, 1996). Vet vi om deras rädslor, vet vi 

hur vi kan börja samtala med dem för att de sedan kunna sörja. Det är viktigt att själv veta 

vilka funderingar vi har och vilka tankar som finns gällande döden (a.a.). Döden kan vara 

väldigt svår att förstå för ett litet barn (Dyregrov, 1990). Det är ofta som barnet tror att den 

döde ska komma tillbaka och har ingen direkt förståelse för att en människa kan försvinna för 

gott. Desto äldre barnen blir desto mer infaller förståelsen inför döden (a.a.).  

 

Barnen behöver mycket hjälp vid sorg tillsammans med familjen (Dyregrov, 1990). Det är 

viktigt att de vuxna är uppmärksam på de signaler som barnen skickar ut som kan vara 

reaktioner på sorg. Signalerna behöver inte vara tydliga, utan det kan vara att barnen blir 

passiva. Det som är mer tydligt är om de inte orkar med skolan, börjar agera trotsigt och att de 

börjar ta avstånd från andra barn och vuxna (a.a.). Trygghet och rutin i vardagen är viktigare 

än någonsin för ett barn som drabbas av en sorg (Hagner, 2004). Kommunikationen är viktig 

men det är även hur sakerna sägs till barnet. Utstrålar den vuxne lugn, trygghet och säkerhet 

känner barnen förtroende och vågar prata om det som har hänt. Avsätt tid till att prata om hur 

barnet känner sig och vad barnet funderar över. Barnet kan även behöva höra och känna att 

sorgen och saknaden är naturliga känslor (a.a.). Att komma tillbaka till skolan ganska fort 

efter dödsfallet är bra för att behålla så många av de gamla rutinerna som möjligt, vilket är av 

betydelse för barnets trygghet (Hagner, 2004). Lärarna och skolan måste anpassa skolgången 

efter det drabbade barnets behov och ge extra stöd (a.a.). Organisationen Rädda Barnen har 

sett genom samtalsgrupper att skolans hantering av den drabbade och krissituationer spelar en 

avgörande roll för barnet i dess väg att bearbeta sorgen (www.rb.se). Barnet måste få bekräftat 

att läraren vet om det inträffade och att det finns en stor förståelse för barnet och dess 

situation (Dyregrov, 1990). Det finns olika metoder att använda sig av efter dödsfall och 

några av dessa som vi behandlar är samtal, lek, läsa för barnet och rita och måla. 

 

När dödsfall drabbar en skola bör skolan visa på gemenskap, och utföra ritualer genom att 

markera händelsen på något sätt (Dyregrov, Raundalen, 1995). Ett sätt kan vara att anordna en 

minnesstund där alla på skolan samlas. Skolpersonal bör även vara medveten om att 

symboliska uttryck ibland är mer känsloladdade än ord för barn och att till exempel hissa 

flaggan på halv stång kan vara ett av dessa. Sorgegrupper kan även bildas på skolan. Dessa 

grupper kan skapa gemensamhet, normalisera reaktioner tillsammans med andra, och kan få 

barnen att synliggöra sina tankar och känslor. De får då höra varandras bearbetning av sorg 



 33

och de olika tillvägagångssätten som de har, och även få lyssna till upplevelserna kring det 

inträffade (a.a.). 

 

Vid ett dödsfall är barnet ofta hemma ett par dagar för att sedan komma tillbaka till skolan 

(Dyregrov, Raundalen, 1995). Det är då bra om läraren har ett samtal med den drabbade 

eleven innan den första dagen i skolan. Om läraren så tidigt som möjligt upprätthåller en 

kontakt med den drabbade familjen visas omtanke och omsorg. Läraren är den som har det 

pedagogiska ansvaret i klassen, men barnet kan även hjälpa till med att ta ställning om vilken 

information som ska komma ut till klassen, och om barnet vill vara med när det sägs eller inte 

(a.a.).  

 

Både död och skilsmässa är två tillstånd som vi kommer att stötta på i vår framtida yrkesroll. 

Jarratt (1996) kopplar samman de två olika kriserna eftersom barn upplever en liknande 

separation både vid dödsfall och vid skilsmässa. När barn går igenom en sådan här kris, 

behöver de få veta att det finns vuxna som bryr sig om och som lyssnar när de behöver prata 

(Fahrman, 1993). Barnet måste få prata om sina känslor och det är då lärarna är viktiga för 

barnet (a.a.).  

 

3.8 Problemprecisering  
Efter forskningsgenomgången har vi kommit fram till två frågeställningar:  

 

• Hur upptäcker och bemöter lärare reaktionerna hos barn i kris och vilken beredskap 

har de för detta?  

 

• Hur anser lärare bäst kunna stödja barns utveckling och lärande när barnet befinner sig 

i en kris- och sorgeperiod?          
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4 Empirisk del 
I den empiriska delen kommer vi att beskriva val av metod, informanter och 

metodgenomförande. Vi kommer att avsluta den empiriska delen med en metoddiskussion.  

 

4.1 Val av metod 
Till vårt ämne krishantering i skolan ansåg vi att kvalitativ analys skulle ge oss det bästa 

resultatet till vår undersökning för att främja syftet i arbetet. Vid en kvalitativ analys är det 

människans ställningstagande som blir det intressanta istället för kön och ålder som kan bli 

det utgående i en kvantitativ analys (Trost, 2005).  

 

Vi anser att intervjuer är den bästa metoden för att få svar på våra problemställningar. En 

kvalitativ intervju kännetecknas av att intervjuaren ställer frågor som är enkla och lätta att 

svara på (Trost 2005). Genom att ställa sådana frågor kommer intervjuaren att få djupgående 

och innehållsrik information (a.a.). En kvalitativ intervju är det bästa och det mest använda 

sättet att få in samlad kvalitativ data (Ryen, 2004).  

 

Då detta arbete handlar om kriser och krishantering kan det vara svårt att skriva om det som 

informanten varit med om, då det är ett känsligt ämne som baseras på erfarenheter och svåra 

stunder. Intervjuerna kommer att vara personliga intervjuer då informanten ska kunna prata 

fritt och öppet och inte känna sig påverkad av någon annan (Denscombe, 2000).  

 

Det finns tre olika typer av forskningsintervjuer och dessa är strukturerad, ostrukturerad och 

semistrukturerad intervju (Denscombe, 2000). En strukturerad intervju innebär att det finns ett 

frågeformulär med redan färdiga svar som informanten får välja mellan. Detta innebär då att 

det blir kvantitativa data. I en ostrukturerad intervju får informanten enbart ett tema eller ämne 

där denne själv får utveckla sina tankar och synpunkter. Forskare kan där låta informanten 

prata så fritt som möjligt (a.a.). Vid vår intervju (bilaga 1) kommer det att vara färdiga frågor 

som ska besvaras, men svaren kommer att vara öppna så att informanten kan utveckla sina 

tankar och följdfrågor kan ställas. Intervjun kommer då att vara semistrukturerad vilket 

innebär att det är bestämda frågor som intervjuaren kommer att använda sig av (Denscombe, 

2000). Frågorna ska ändå vara öppna så att informanten kan redogöra utförligt om ämnet, 

vilket är det viktigaste vid en semistrukturerad intervju (a.a.).  
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Den risk det finns med intervjuer är att informanterna ger det svar de tror intervjuarna vill ha, 

istället för att ge sin personliga åsikt (Trost, 2005).    

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en bandspelare. Bandspelare användes för att inte missa 

användbar information (Trost, 2005). Intervjun kunde då genomlyssnas flera gånger efter 

viktig information (a.a.), vilket vi gjorde. Nackdelen var dock att det tog väldigt långt tid att 

skriva ner intervjun efteråt, samt att mimik och gester missade, vilket även Trost (2005) 

menar. Däremot kan tonfallet på rösten spela viktig roll vid ett svar på intervjufrågorna (a.a.).  

 

4.2 Val av respondenter  
Undersökningen var tänkt att göras i fyra olika kommuner på tio olika skolor för att få en stor 

bredd på våra intervjuer. Tio lärare som är verksamma i årskurserna F-6 kommer att 

intervjuas. Vi valde att bedriva vår undersökning i dessa årskurser då det är där vi själva vill 

vara verksamma i framtiden.   

 

4.3 Genomförandet 
Vi kontaktade skolor och lärare på olika sätt. Fyra av de intervjuade träffade vi under vår 

verksamhetsförlagda utbildning, och de tillfrågades där om de ville medverka i vår 

undersökning. De övriga informanterna kontaktades genom samtal där vi presenterade oss. Vi 

berättade också om vår uppsats: att vi ville göra en undersökning, syftet med den och hur vi 

skulle gå tillväga. Detta för att informanterna skulle få en klar inblick om vad ämnet handlade 

om och att de hade rätt att tacka nej om de kände att de inte har något att delge (Kvale, 1997). 

En intervju är frivillig och informanten hade när som helst rätt att avsluta den (a.a.). Vi 

meddelade också hur lång tid intervjun beräknades ta och frågade om det gick bra att banda 

den. Vi informerade även informanterna att de kommer att vara anonyma och att ingen 

utomstående ska kunna identifiera vem som har sagt vad, vilket Trost (2005) påvisar.  

 

Det var svårt att få intervjuer då många lärare var överbelastade. Till slut hade vi tio lärare 

som är verksamma i årskurserna F-6. Hälften av lärarna arbetar inom årskurserna 4-6 och den 

andra hälften arbetar inom årskurserna F-3. Detta var ett medvetet val av oss då vi ville ha 

erfarenheter av lärare i olika stadier. Det har också dragit ut på tiden med intervjuerna, då 

informanterna bara har kunnat ställa upp på eftermiddagen efter skoltid.  
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Intervjuerna ägde rum på skolorna där lärarna arbetar. Det är viktigt att informanten känner 

sig trygg, vilket den ofta gör i sin egen miljö (Trost, 2005). Intervjuerna som bandades tog 

mellan 20-30 minuter beroende på hur utförliga svar informanten gav. Sex intervjuer gjorde vi 

tillsammans med oss båda som intervjuare. Fördelen med en så kallad panelintervju där det är 

två intervjuare, är att dessa två kan stötta varandra (Kylén, 1994). Vi gjorde också två 

intervjuer enskilt eftersom informanterna inte kunde några andra dagar och på grund av 

tidsbegränsning i vår undersökning. Anteckningar och noteringar gjordes också som 

komplement för den inspelade intervjun då vissa lärare efter avslutade intervjuer 

kompletterade med mer information.  

 

4.4 Metoddiskussion  
Vi har haft väldiga problem med att få ihop tio intervjuer. Det har tagit mycket tid att hitta 

respondenter som har varit intresserade av att ställa upp på undersökningen. Detta kan kanske 

bero på att lärare känner sig osäkra och dåligt insatta i ämnet. Vi fick till slut ihop tio 

respondenter som var villiga att ställa upp på en intervju.  

 

Ingen av lärarna hade något problem med att vi använde oss av en bandspelare vid intervjun. 

Bandinspelningen var till mycket stor hjälp när vi sedan renskrev intervjuerna. Vi var också 

överens om att det kändes bättre att utföra intervjuerna tillsammans än enskilt. Eftersom vi var 

väldigt samspelta var det till stor nytta då vi kunde komplettera varandra om den ena missade 

något. Vid ett fåtal tillfällen fick vi komplettera med anteckningar då några informanter efter 

avslutad intervju kom med ytterligare intressanta synpunkter.  

 

Då undersökningen innehåller få intervjuer blir det svårt att generalisera, men vi kunde ändå 

se tendenser och göra tolkningar. Vid några tillfällen var det dålig ljudupptagning på banden 

och det var svårt att höra vad informanten sa. Vi har försökt att tolka det så gott vi kan. Vi 

känner också att vissa informanter undgått att svara på frågorna och istället pratat kring 

frågan. Detta gör att tillförlitligheten har brustit en del. Vi anser dock att de flesta informanter 

har varit ärliga och bidragit med så informativa svar som de har kunnat.   
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5 Resultat  
I resultatdelen kommer informanternas svar av intervjuerna att redovisas. Vi kommer först att 

kort presentera informanterna. Vi har valt att berätta om hur länge informanterna har varit 

verksamma lärare och vilken årskurs de arbetar i, då detta är väsentligt för en av våra 

problemställningar. Därefter följer informanternas definition av kris och krishantering, 

beredskap för kris, erfarenheter och kunskaper om ämnet barn i sorg vid död och skilsmässa. 

Resultatdelen avslutas med hur informanterna arbetat med barn i sorg vid död och skilsmässa. 

Rubrikerna är utformade både efter intervjufrågorna och efter svaren vi har fått av 

informanterna då de har givit liknande svar om erfarenheter och kunskaper både vid död och 

vid skilsmässa. Därför har vi valt att skriva ihop dessa två frågor till en rubrik. Likadant har vi 

valt att göra med de frågor som behandlar arbete med barn i sorg vid död och skilsmässa.  

 

5.1 Presentation av informanterna 
Lärare A, arbetar i årskurs 4, är föreläsare och har en filosofie magisterexamen i pedagogik. 

Läraren har varit verksam i 38 år. 

Lärare B, arbetar i årskurs 4 och har varit verksam i 38 år. 

Lärare C, arbetar i årskurs 5 och har varit verksam i 16 år. 

Lärare D, arbetar i en årskurs 5 och har varit verksam i 7 år.  

Lärare E, arbetar i en förskoleklass och har varit verksam i 20 år.  

Lärare F, arbetar som speciallärare i årskurs F-3 och har varit verksam i 30 år.  

Lärare G, arbetar i en årskurs 4 och har varit verksam i 10 år.  

Lärare H, arbetar i en årskurs 1 och har varit verksam i 30 år. 

Lärare I, speciallärare i årskurs F – 3 och har varit verksam i 37 år.  

Lärare J, arbetar i en årskurs 2 och har varit verksam i 39 år. 
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5.2 Lärarna definierar begreppen kris och krissituation 
Alla lärare hade snarlika benämningar på kris och krissituation, men uttryckte det på olika 

sätt. Lärare A valde att definiera krissituation: En krissituation är väl egentligen när 

någonting händer som man inte riktigt kan hantera eller påverka. 
Det kan ju vara allt. Det kan ju vara att man mister någon, läraren, eller det kan vara att hunden 
dör. Alltså det kan faktiskt vara oerhört krisartat för vissa barn. Det kan faktiskt vara mycket mera 
krisartat att kaninen är sjuk eller att hunden dör än att en morfar är död (Lärare B).  
 

Nu blev det svårt. Det är någonting… inträffar. Det behöver, jag tänkte först att något oväntat men 
det behöver det ju inte vara egentligen… Som man inte riktigt vet hur man ska hantera… från 
början. Någonting som man som någon eller några har… problem med att hantera. Kan vara ett… 
ett dödsfall eller en akut mobbningssituation eller en… prestationsångest eller något plötsligt 
ballar ur. Det är när det på något vis drivs till sin spets någonting, eller att oväntat eller ett problem 
som funnits länge som drivs till sin spets (Lärare C). 

 

Även Lärare D hade tankar om vad kris var för denne:  
 

Ehh… dödsfall. Det kan vara elever alltså eller kollegor eller någon anhörig. Mmm… När någon 
försvinner planerat eller oplanerat. Det kan vara hotbilder som kan finnas mot familj eller mot 
personal på skolan eller barn… Och skilsmässa.   

 
Lärare E definierade kris som: Det kan vara allt möjligt… Barn som far illa hemma eller i 
skolan… när en anhörig gått bort till barnet eller barn som inte har någon självkänsla och 
kanske invandrarbarn som inte kan språket och ja…   
 

Lärare F ansåg att kris var: När någon… barn som vuxen ehh… far illa och mår dåligt. 

 

Lärare G säger så här: Ja, du. Det var svårt. När någon mår dåligt ehh… till exempel då 

någon närstående har omkommit. Det kan vara så mycket.  

 

Även lärare H ansåg att kris är när något inte är som vanligt.   
Ja det är om man, om man känner att… att, ehh inte klarar av sitt vanliga liv på det sättet som man 
normalt skulle ha gjort. Alltså det är någonting som har hänt så att liksom marken rämnar. Det är, 
ja, jag fungerar inte som vanligt… Då är det kris (Lärare H). 

 

Kris, det kan vara mer eller mindre kris, ansåg lärare I, medan lärare J definierade kris som: 

Kris det är ju det är ju sorg tycker jag, olycka och sorg. 

 

5.3 Beredskap för kris 
Alla informanter sa att det finns en beredskapsplan på skolan. En av informanterna var dock 

väldigt osäker på om det fanns en beredskapsplan, men trodde att det gjorde det.   
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Det finns det säkert… Alltså jag är helt övertygad om att det finns för vi har suttit och gjort så 
mycket planer och dem arbetas om men ska jag säga såhär… Jag skulle inte utan vidare kunna 
sträcka ut handen och säga här är den (Lärare B).  
 

 
Insynen i och kunskapen om beredskapsplanen för kris var olika för informanterna. Det 

fanns de som var väldigt insatta i den och själva hade varit med och arbetat fram 

beredskapsplanen. Lärare F berättade att: Vi har en beredskapsplan på skolan som 

ehh… vi har i varje klassrum… Vi alla på skolan har arbetat fram den.   

Även lärare A ansåg att denne har stor insyn i beredskapsplanen: Vi har en sådan plan 

och det är skolsköterskan och sen några av lärarna plus rektor som har jobbat fram 

denna planen. Och den bearbetas då och revideras årligen så att vi går igenom den. 

 

De flesta skolorna har en så kallad krisgrupp som ansvarar för och arbetar med krisfrågor. 

Informanterna berättar att det är krisgruppen som består av skolpersonal, tillsammans med 

rektorn och skolsköterskan som har utformat beredskapsplanen på de flesta av skolorna. 
Vi har en krisgrupp som har utarbetat en… materialsats kan man säga. Vi har en låda som kan 
hämta på expeditionen där det finns… om det händer en kris på skolan. Jag vet inte exakt alla som 
ingår i krisgruppen men… det är alltså ehh arbetskollegor till mig. Bland annat en fritidspedagog 
som är här nära som man kan fråga när det är något (Lärare H).  
 
 
Det är skolsköterskan, rektorn och några till som jag inte kommer ihåg… De fungerar som en sorts 
krisgrupp… ehh tror jag… Det är i alla fall dem som har arbetat fram beredskapsplanen. Den är 
ganska ny för skolan så det var inte så länge sedan de gjorde den (Lärare E).  

 

Däremot hade varken lärare D och G någon kunskap om vilken eller vilka som hade utformat 

beredskapsplanen på den skola där de arbetar. Inte heller medverkade någon av informanterna 

i någon krisgrupp.  

 

Beredskapsplanen finns oftast i en pärm tillsammans med en krislåda på personalrummet i 

alla de flesta skolorna. Några av informanter har en god kännedom om vad krislådan 

innehåller. Lärare E berättar: Vi har också en väska på personalrummet, där det finns 

material om en kris skulle inträffa. Den innehåller ljus och flagga ehh någon musik och så.  

 

Även lärare I berättar om innehållet i deras så kallade krispaket:  
För några år sedan fick var och en lärare detta kompendium där lite grand vad man kan läsa för 
berättelser. Lite korta stycken och (paus) så kan man då på personalrummet låna den här cd-skivan 
eller jag tror att det finns flera. Jag tror att det finns på alla stadierna, vid behov. Man kan låna och 
spela musik och vi har fått lite vägledning och vi har ett kompendium hur man kan gå till väga. 
Sen har vi senare utökat det där med lite böcker som är lämpliga att läsa en del har var och en 
lärare fått. En del finns i paket på personalrummet (Lärare I).  
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Fyra av informanterna kände sig säkra och beredda om en krissituation skulle uppstå. En av 

dem säger att de inte har några problem med att ta upp och prata om kriser. Eftersom det finns 

en beredskapsplan för krishantering kan de genom den veta hur de ska förhålla sig till 

situationen. Ja det tycker jag. Dels har vi den där planen och sen tycker jag inte det är svårt 

överhuvudtaget att hantera kriser (Lärare A). En annan informant uttryckte sin beredskap: Ja 

det tycker jag eftersom jag upplevt det en gång ju (Lärare J).  

Sex av informanterna kände sig inte beredda om en krissituation skulle inträffa. Beroende på 

vad det kan vara för situation ansåg de att det är svårt att vara beredd. En av dem uttrycker sig 

så här:  
Jag kan inte känna att jag känner mig beredd på att jag vet exakt ehh vad vi skulle göra. Eftersom 
det alltid blir att man kontaktar krisgruppen och går ihop och sen där utifrån jobbar vi och får 
information. Därför kan jag inte säga att jag är beredd direkt och vet exakt vad som kommer att 
hända. Utan det är från situation till situation. Vad det är som händer om det nu är dödsfall eller 
olyckor eller bara en anhörig som går bort. Det är alltid olika beroende på vad det är som händer.  
Men helt säker det kan jag säga att jag inte är (Lärare D).   

 

5.4 Erfarenheter och kunskaper om ämnet barn i sorg vid död och 
skilsmässa 
Alla hade upplevt någon typ av sorg under sina år som lärare. Det var sju av informanterna 

som hade upplevt direkta dödsfall av barn och anhöriga till barnen. De allra flesta var överens 

om att de själva och att lärare i allmänhet behöver mer kunskaper om barn i sorg. Jag tror att 

man behöver mer kunskap än vad man får på lärarutbildningen (Lärare C). En annan 

informant ville få mer kunskaper om att bemöta barnet som befinner sig i sorg och önskar att 

få en utbildning i det:  
Jag tycker man helt klart behöver mycket kunskaper om barn i sorg. Hur man kan hjälpa barnet, 
hur man ska agera och så. Jag tycker att man borde får en utbildning. De har fått det på den här 
skolan, men eftersom jag inte jobbade här då så har jag ingen, och på förra skolan jag var på hade 
vi ingen. Jag vill kunna bemöta barnet på ett bra sätt så att det känner sig tryggt och känner 
förtroende för mig (Lärare G).  

 

Två av informanterna berättade att de faktiskt har fått en utbildning inom sorgarbete med barn 

från en präst:  
Vi har fått en utbildning i skolan med en präst om barn i sorg, men tycker själv att jag behöver 
ännu mera. Jag hade önskat att vi hade fått täta uppdateringar så man inte glömmer bort. En kris 
uppstår inte så ofta, tack och lov, därför hade det varit bra med uppdatering så man får öva och kan 
hänga med. Däremot gäller det att inte missa något barn som befinner sig i sorg (Lärare E).  
 
Eftersom jag jobbar på två skolor så har jag fått en utbildning på den ena skolan om krishantering 
och har föreslagit att vi ska ha det på den här skolan också och det tyckte resten av personal var 
positivt. Men jag tror att det finns mer kunskaper att få, eftersom alla barnen är olika och hantera 
sorg på olika sätt är det svårt att ha alla de kunskaper man egentligen behöver (Lärare F).  
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En annan informant berättade att denne har läst mer pedagogik inom barn i sorg. Vid den 

tidpunkten kände informanten att denne behövde mer kunskaper om just barn i sorg då denne 

var med om ett dödsfall av en elev på skolan: 
Ehm, ja nu har ju jag läst lite speciellt om det här men det när jag tycker jag har haft märkt att jag 
har haft väldigt nytta av det… det är att… ehh, sorg kan se så olika ut. Och att man ska inte gå och 
tro att bara för att en elev inte visar någonting att inte ja i alla fall man ska inte tro att dem är som 
vanligt för det. För det är inte alls säkert att dem är… Och att det är väldigt olika om man vill prata 
om saker och så. Man får ha den här fingertoppskänslan hur man ska behandla varje person 
egentligen. För man är så olika, sorg kan se så olika ut (Lärare C).  

 

En annan informant sa så här om sina kunskaper om barn i sorg:   
Jag är säker på att… jag tror definitivt inte… jag kommer inte att bli fullärd tills jag hinner bli 
pensionär. Den saken är klar… Och jag är säker på att vi behöver… vi behöver säkert mer 
kunskaper om det (Lärare B).  

 

Några av informanterna menade att det kan vara svårt att veta vilka kunskaper som de bör ha, 

eftersom många barn regerar olika vid sorg. De ansåg också att läraren ska ha ett sunt förnuft 

och ett bra förhållningssätt gentemot barnen. Genom att ha förmågan att kunna tolka signaler, 

kan läraren upptäcka förändrat beteende hos eleven ansåg lärare A och J. Framför allt tyckte 

lärare B att det var svårt att tolka och tyda signaler om ett barn mår dåligt.  

 

Två av informanterna hade ingen erfarenhet gällande barn som har haft föräldrar som skilt sig. 

Lärarna D och H som arbetar på mångkulturella skolor förklarade att skilsmässor var väldigt 

ovanliga bland muslimska familjer. De uttryckte att dessa har en tät sammanhållning i 

familjen och spenderar mer tid med varandra. Alla de andra lärarna hade varit med om både 

positiva och negativa skilsmässor.  

 

Beroende på vad barnet har för familjeförhållande ansåg lärare C att barn reagerar olika:  
Hm, ganska god erfarenhet har jag nog. Och dem reagerar väldigt olika dem här barnen… men det 
beror väldigt mycket på föräldrarna. Deras sätt, hur dem har det… hanterar det. Det är stor skillnad 
på dem som har föräldrar som gapar och skriker på varandra och inte kan komma överens och… 
och… mot dem föräldrar som ser barnen som det viktigaste i det hela och som inte bråkar om dem 
då. Utan försöker hitta lösningar på ett vuxet sätt ihop med barnen. Det är stor skillnad på hur man 
klarar det som elev och som barn tycker jag (Lärare C).  
 

En av informanterna som har barn och själv har varit med om en skilsmässa ansåg att: 
 
Vissa barn mår väldigt bra av att föräldrarna skilt sig, sen finns det också de som mår väldigt dåligt 
av det. Men det är inte direkt av själva skilsmässan utan av att föräldrarna bråkar om barnet. Vilket 
kan vara väldigt jobbigt för barnet. Jag tycker att barnet ska ha en grundplats, alltså en fast plats 
där barnet bor, inte att det ska behöva fara runt mellan föräldrarna. Jag tror barnet blir snurrigt av 
det. Förhoppningsvis ska relationen mellan de separerade föräldrarna vara så god att de kan träffa 
barnet när de vill och när barnet vill det (Lärare E). 
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5.5 Arbete med barn i sorg vid död och skilsmässa 
Många av informanterna var överens om att de som lärare inte kan ta på sig hur mycket som 

helst. Det finns personal som kuratorer och skolsköterskor som är mer kompetenta till att klara 

av att hjälpa och arbeta med barn i sorg. En informant förstod inte varför det har blivit dennes 

arbete att hjälpa barn som mår dåligt:  
 

Ja jag förstår inte varför det plötsligt har blivit mitt uppdrag. Varför är det inte kurator och… 
socialtjänsten? Men det är… det är ju faktiskt så att man får ta mycket skit i alla fall. Fast 
vardagliga livet ska fungera så gör man ju det även om man inte kan eller utbildad eller. Annars får 
man vara en klok medmänniska ehh försöka vara det… (Lärare C).  

 

En annan informant berättade att numera arbetar vi som arbetslag i skolan och har möjlighet 

att få hjälp från sina kollegor:  
Det är klart om jag hade, om jag hade haft ett barn som hade blivit av. Om det hade drabbat hårt av 
sorg då hade man ju tagit reda på lite mer. Det hade man gjort och försökt fråga. Vi har ju en 
skolpsykolog som är kopplad till skolan och det finns en kurator jag kan vända mig till om det 
skulle vara. Så att om ett barn, ehh, uppträder annorlunda och inte alls är sig likt och så, så tar vi ju 
hjälp. Vi har en underbar rektor på skolan också som ställer upp alltid så att. Kollegorna är ju inte, 
som när jag kom ut ny som lärare då skulle man ju reda så mycket själv. Nu är man ju team. Man 
har arbetskollegor och man har en ledning som man har mycket bra förhållande till så att det är 
inget som jag känner att jag är orolig för (Lärare H).  
 

 

Ytterligare en informant uttryckte att:  
Om en kris inträffar tycker inte jag att det är rätt läge att plocka fram böcker om sorg eller död. Jag 
tror att man istället ska ha det naturligt i undervisningen. Det är viktigt att se till att man inte är 
själv, man kan inte ta på sig hur mycket som helst, utan det finns hjälp att få, som skolsköterska 
och kurator. Du får aldrig bära en sådan stor börda själv (Lärare E). 

 

Däremot ansåg informanterna att de kan arbeta på olika sätt med barn som befinner sig i sorg. 

I deras undervisning hade vissa informanter planerad lektionstid där de belyste livsfrågor som 

död, liv och sorg:  
Precis innan ni kom nu hade vi etik på schemat och det förekom av en anledning eftersom den här 
klassen har varit rätt bökig så att. Så har jag haft ehh, en stund med tjejerna medan XX som visade 
er hit har haft pojkarna. Och det dyker upp lite av varje på dem här… snacken. Vi har kört lite 
aktiva värderingar och så sen får man alltid in på en… aktuella känsliga saker (Lärare C) 

 

Medan andra tog det mer när barnen hade frågor om det: Inte när barnen är så här små… Det 

får komma spontant till exempel när barnen frågar. Däremot pratar vi om religiösa högtider 

och då kommer liv och död in (Lärare E).  

 



 43

Lärare D arbetade inte alls med livsfrågor utan trodde att arbetskollegan gjorde det i sin 

undervisning med barnen:  
Nej det gör jag inte utan det är min kollega som håller i det. Fast det är mer om bemötande så det 
nej fel av mig. Det gör vi inte. Jag tror att det är mer barnskolan som håller på med känslor och 
sorg när de är mellan 6-8 år. Här tar vi det om det dyker upp något men jag tror det är vanligare i 
de yngre åldrarna (Lärare D).   

 

Nästan alla lärarna var överens om att de skulle finnas till hands för barnet genom samtal eller 

att de bara lyssnar på barnet: Finnas! Det tror jag nog är en... Visa att man gärna lyssnar och 

man… om det behövs (Lärare C). Även Lärare G säger: Eftersom alla barn är olika så tror 

jag att det viktigaste är att man finns till. Att lyssna på barnet gör att jag vet hur jag ska 

förhålla mig till det. 
Jag tror på att man ska finnas till för barnet och visa det för barnet. Genom att finns till skapar du 
en trygghet för barnet. Jag tror inte man behöver säga något till barnet, utan bara lyssna eller 
krama om barnet tror jag känns skönt (Lärare E).  

 

Lärare H menade att i samtal med barnen var det viktigt att denne skulle vara så naturligt som 

möjligt. Döden och livet är något naturligt och ingenting som vi människor ska vara rädda för 

att tala om menade informanten. Denne sa också att det är viktigt att vara öppen för att 

samtala:  
Ja jag tycker att man ska vara öppen. Jag tycker inte att man ska försöka säga ja ja ja lille vän det 
pratar vi om sen. Det skulle jag aldrig få för mig utan jag tycker det är ehhh… viktigt att man 
lyfter frågorna och att dem får att det är liksom en öppen… en öppen atmosfär så att dem känner 
att dem kan prata. För dem berättar ganska mycket. Det gör de kanske. Det är ju viktigt att från 
början ha en, ehh, öppet förhållningssätt så att dem vågar öppna sig (Lärare H).  

 

Lärare B, H och J berättade att lärare kan ta hjälp av litteraturen. Både Farfar och fåren och 

Bröderna Lejonhjärta var litteratur som hade används i undervisningen för att besvara frågor 

som barn kanske går och tänker på. Lärare H lade också vikten på att rita och skriva kan vara 

ett sätt som läraren kan använda sig av att hjälpa barn att bearbeta sin sorg.  

 

Lärare C och E tyckte att det är viktigt att föräldrarna berättar om de tänker separera och hur 

framtiden kommer att se ut för barnets familjeförhållande. De tyckte också att det är viktigt att 

ha förståelse för situationen:  
Alltså vi måste försöka även om det är så, så måste man försöka begränsa det till att till den delen 
som gäller skolarbetet.  Se till att det kan funkar med läxor om dem bor på olika ställen och att 
man kanske får ha lite extra överseende med att gympapåsen inte finns med om den är hos den 
andra föräldern… Men det stannar väldigt sällan där utan det handlar ju i alla fall om det är några 
nyskilda föräldrar så blir det mycket annat som alltså, mot själva skilsmässan såsom att handla mitt 
i. Och det är svårt att inte ta den ena förälderns parti för det är oftast så att det är en förälder som 
man har mer kontakt med skolan. Det gäller att inte bara svälja den versionen av saker och ting 
utan försöka lyssna på den andra också. Försöka få möjlighet till det… så man inte påverkar 
barnen i någon riktning, för man måste vara neutral (Lärare C).  
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En informant menade att det är viktigt att underlätta för barnet i fråga: Jag skulle visa barnet 

att jag finns för det om det vill prata. Man ska underlätta så mycket som möjligt för barnet 

som lärare att man skickar hem information till båda föräldrarna och har utvecklingssamtal 

med båda föräldrarna (Lärare F).  

Även lärare E sa att: Om barnet inte mår dåligt av separationen så lägger jag mig inte i det är 

en sak mellan familjen. Utan denne menar då att skilsmässan var i positiv riktning.  

 

Lärare D som inte hade några kunskaper om barn i skilsmässa visste inte hur denne kunde 

jobba med dessa barn.  
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6 Analys  
I analysdelen kommer det resultat som vi har fått fram, bearbetas och redovisas. Vi kommer 

att avsluta analysdelen med en övergripande slutsats. Vi har valt att ha samma rubriker som 

vid resultatdelen, då detta underlättar både för läsaren och för oss själva. 

 

6.1  Lärarna definierar begreppen kris och krissituation 
Kris definierades på olika sätt. Majoriteten ansåg att kris var främst sorg. Andra förslag på hur 

kris kunde definieras var till exempel dödsfall, olyckor, våldsamhet, aggressivitet, misshandel, 

hot, skilsmässa, invandrarelever som inte kan språket och när ett barn saknar självkänsla.  De 

flesta informanterna var överens om att en krissituation var när något barn eller vuxen mår 

dåligt och far illa.  

 

6.2 Beredskapsplan för krishantering 
Alla informanter sa att det fanns en beredskapsplan på skolan. En av informanterna var dock 

osäker på om det verkligen fanns en beredskapsplan men trodde det. Vi upplevde att 

kunskapen om och insynen i beredskapsplanen var väldigt varierande, då lärare var både mer 

insatta eller mindre insatta i den. De lärare som var mest insatta i beredskapsplanen var de 

som ofta tog fram och reviderade den, samt de lärare som hade varit med och arbetat fram 

beredskapsplanen.   

 

Nio av tio skolor hade en så kallad krisgrupp som har hand om och arbetar med krisfrågor. 

Det var krisgruppen som bestod av skolpersonal, tillsammans med rektorn och skolsköterskan 

som hade utformat beredskapsplanen för kris. Ingen av våra informanter var medverkande i 

någon krisgrupp.  

 

Beredskapsplanen fanns i en pärm tillsammans med en krislåda på personalrummet. På två av 

skolorna var beredskapsplanen alltid synlig och fanns i skolans olika lokaler. Sex av lärarna 

hade en ganska bra inblick vad krispärmen och lådan innehåller. I krispärmen stod det hur 

personalen ska gå tillväga då en kris uppstår och vem som är ansvarig för uppgifterna. Lådan 

kunde innehålla till exempel ljus, böcker, duk, flagga och ram där kort på den avlidne kan 

sättas in.  
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Även fast det fanns en beredskapsplan och krisgrupper på skolan så upplevde sex av lärarna 

att de var osäkra och inte kände sig beredda om en krissituation skulle uppstå. Beroende på 

vad det kan vara för situation tyckte de att det var svårt att vara beredd. De lärarna som kände 

sig beredda för en krissituation var de som har mer insikt i den och har lång yrkeserfarenhet. 

Eftersom det fanns en beredskapsplan för krishantering kunde de genom den veta hur de ska 

förhålla sig till situationen. 

 

6.3 Erfarenheter och kunskaper om ämnet barn i sorg vid död och 
skilsmässa 
Alla hade upplevt någon typ av sorg under sina år som lärare. Åtta av lärarna var överens om 

att de själva och att lärare i allmänhet behöver mer kunskaper om barn i sorg. Två av 

informanterna hade fått utbildning inom sorgarbete med barn från en präst. En lärare hade 

specialiserat sig och läst mer pedagogik inom barn i sorg eftersom lärarutbildningen inte har 

gett den kunskap som denne behövde.  

 

Tre av lärarna menade att det kan vara svårt att veta vilka kunskaper som de bör ha eftersom 

barn regerar olika vid sorg. De ansåg också att läraren ska ha ett sunt förnuft och ett bra 

förhållningssätt gentemot barnen. De lärare som hade varit verksamma under många år 

verkade ha lättare för att tolka signaler och såg ett förändrat beteende hos eleven.  

 

Åtta av lärarna hade erfarenheter av både positiva och negativa skilsmässor. Positiva i den 

mening att föräldrarna inte hade bråkat och barnet hade fungerat som vanligt. Skilsmässan kan 

påverka barnet i negativ bemärkelse om föräldrarna bråkar mycket och om skilsmässan 

kommer som en chock för barnet. En lärare var själv skild och tyckte det var viktigt att barnen 

har en fast boplats och inte slits för mycket mellan två olika hem, där olika regler och rutiner 

finns. För barnens bästa ansåg läraren att föräldrarna måste enas. De två lärare som arbetade 

på mångkulturella skolor förklarade att skilsmässor var väldigt ovanliga bland muslimska 

familjer och därför hade de ingen direkt erfarenhet om skilsmässor. De menade att muslimska 

familjer har en tät sammanhållning i familjen och spenderar mer tid med varandra.  
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6.4 Arbete med barn i sorg vid död och skilsmässa 
Alla lärarna var överens om att de skulle finnas till hands för barnen. Skulle det bli för tung 

sorg som de inte skulle kunna reda ut, fanns där kuratorer och skolpsykologer kopplade till 

samtliga skolor. Som lärare är vi aldrig ensamma utan vi har kollegor runt omkring som finns 

för att hjälpa till. En lärare förstod inte varför det har blivit dennes jobb att hjälpa barn som 

mår dåligt.  

 

Sju av lärarna var eniga om att samtalet är en stor del av bearbetning för barn i sorg. De ansåg 

att det är viktigt att de samtalar med sina barn och lyssnar till dem som befinner sig i sorg. En 

av lärarna menade att i samtal med barnen var det viktigt att denne skulle vara så naturligt 

som möjligt. Döden och livet är något naturligt och ingenting som vi människor ska vara 

rädda att prata om. Barnen behöver höra mycket om döden och livet i dag då det är något som 

de kanske inte får höra så mycket om där hemma. Skriva och rita är också ett sätt som läraren 

kan använda sig av för att hjälpa barn att bearbeta sin sorg. 

 

Lärarna arbetade med livsfrågor och då främst om religion och etik och moral. I deras 

undervisning fanns det ingen direkt planering där de belyste livsfrågor utan de kom in på 

ämnet efterhand som barnen hade frågor om det. Det var främst lärare inom F-3 som jobbade 

med livsfrågor även om det inte var schemalagd undervisningen. En av lärarna arbetade inte 

alls med livsfrågor utan trodde att arbetskollegan gjorde det i sin undervisning med barnen. 

Denna lärare var verksam inom 4-6 klasserna och tyckte att dessa frågor nog hade tagits upp 

ganska mycket på lågstadiet, så läraren ansåg inte detta av stor vikt i sin undervisning. Lärare 

kunde också ta stöd av litteratur som behandlar livsfrågor till exempel böckerna Farfar och 

fåren och Bröderna Lejonhjärta.  

 

Det gäller att underlätta arbetet så mycket som möjligt för barnet i fråga som befinner sig i 

sorg vid skilsmässa. Ett sätt som föräldrarna kan underlätta på är att berätta för läraren att de 

kommer att separera. Ett sätt som läraren kan underlätta på kan vara att skicka hem två lappar 

med information så att båda föräldrarna får ta del av den. Som lärare måste det finnas 

förståelse, då till exempel att läxan inte är lika snygg och prydlig som den brukar vara, lappar 

lämnas in för sent och att gymnastikkläderna är kvarglömda där hemma.  
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En av de intervjuade kunde inte alls svara på hur denne skulle kunna arbeta med barn vars 

föräldrar har skilt sig och tyckte det var ett svårt ämne. En av lärarna menade att fungerar 

barnet som den normalt brukar göra, behövs inga samtal om detta med barnet. 

 

6.5 Övergripande slutsats 
Alla skolorna har en beredskapsplan för kris. Däremot varierade kunskapen och insynen i den. 

Det var fyra lärare som kände sig beredda om en krissituation skulle uppkomma. Det var 

främst de lärare som hade varit verksamma längst som kände sig mer bekväma och beredda 

att hantera situationen. Lärarnas tankar kring barn i sorg vid död och skilsmässa skilde sig inte 

så mycket åt. Alla var överens om att de måste finnas där för barnet som mår dåligt. Det finns 

även hjälp att få från kollegor som kuratorer och skolsköterskor. Fastän alla lärarna hade 

erfarenhet av barn i sorg på olika sätt, ansåg de ändå inte att de hade tillräckliga kunskaper om 

det. Två lärare tyckte också att det var svårt att tolka de signaler barnet sänder ut när de mår 

dåligt. Endast tre lärare hade utbildning inom ämnet barn och sorg. Lärare kan använda sig av 

samtal, lyssnande, läsa, rita eller skriva som bearbetning för barnet som mår dåligt. Det var 

främst lärare verksamma inom årskurserna F-3 som behandlade livsfrågor i klassrummet.  

Några hade det schemalagt medan andra spontant pratade om det då det kom upp frågor från 

barnen i klassen.  
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7 Diskussion  
Vårt syfte med detta arbete är att få ökad kunskap om hur vi kan bemöta barn i kris, samt 

stödja deras utveckling och lärande för att skapa en trygg och lärorik miljö då de befinner sig i 

en krissituation. Vi har även undersökt hur verksamma lärare hanterar barns utveckling och 

lärande då de lider av sorg av något slag. Vi har utgått från två frågor i vår problemprecisering 

som lyder som följande: 

 

• Hur upptäcker och bemöter lärare reaktionerna hos barn i kris och vilken beredskap 

har de för detta?  

• Hur anser lärare bäst kunna stödja barns utveckling och lärande när barnet befinner sig 

i en kris- och sorgeperiod? 

 

Vi kommer i vår diskussion att behandla dessa två frågor och lyfta fram vårt syfte med 

arbetet. Den litteratur vi har behandlat kommer att diskuteras i samband med informanternas 

svar på våra intervjufrågor och med våra egna tankar och synpunkter.  

 

7.1 Att upptäcka det förändrade beteendet hos ett barn som 
befinner sig i sorg.   
Vi menar att det är väldigt viktigt som lärare att känna barnen väl för att vi ska kunna 

upptäcka ett förändrat beteende hos barnet. Det är också viktigt att kunna tolka signaler som 

barnen sänder ut, vilket Dyregrov (1990) också uttalar. Därigenom kan läraren upptäcka ett 

förändrat beteende hos barnet anser två informanter. De signaler barnet sänder ut kan vara mer 

eller mindre tydliga. Det fanns också de informanter som tyckte det var svårt att just tolka 

signaler från ett barn som mår dåligt. En signal kan vara att ett barn får 

koncentrationssvårigheter och börjar få svårt att kommunicera med andra barn och lärare 

(Dyregrov och Raundalen, 1995). Barnet kan även börja visa ängslan och oro över att gå till 

skolan och kan reagera med stora skolproblem (a.a.). Andra signaler är ilska och aggressivitet 

(Nordblom, Rahm, 2002). Ett utagerande beteende tror vi är lättare att upptäcka än när barnet 

sluter alla problem inom sig. Psykiska symtom kan även uppkomma i form av att de blir 

motoriskt oroliga och får ont i magen (Nordblom, Rahm, 2002).  
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Vi tycker att en lärare aldrig får avfärda ett barn som mår dåligt utan måste försöka förstå och 

bemöta det. Det är viktigt att vi inte går och väntar på att barnet ska uppvisa ett förändrat 

beteende om vi vet att ett barn drabbats av sorg eller skilsmässa. Det finns barn som uppträder 

normalt, som det tidigare har gjort, och om lärare då ignorerar detta finns risken att barnet 

tappar förtroendet för läraren (Lindberg, 2005). Går vi som lärare fram och ställer enkla 

frågor till barnet kan de känna förtroende och börjar öppna upp sig. Vi tror att barnet då även 

känner sig sett och får känslan av att någon bryr sig om dennes situation. Våra informanter 

berättade att som lärare är vi aldrig ensamma utan det finns hjälp att få från kollegor och 

framför allt skolpersonal såsom kuratorer, psykologer och skolsköterskor som har kunskap 

inom ämnet. Vi menar att det är viktigt att vi inte lastar allt på oss själva utan vågar be om 

hjälp från kurator och skolpsykolog som är utbildade inom ämnet. Vårt huvudsakliga uppdrag 

enligt Lpo94 är som professionell lärare att lära ut, men även att bidra till att barnen får en 

god utveckling. 

 

Om läraren vet om att ett barn har drabbats av dödsfall eller att föräldrarna ska separera är det 

extra viktigt tror vi att lärare är uppmärksamma på hur barnet klarar sitt skolarbete. Barn som 

lever i kris har inte samma förutsättningar för lärande, och skolgången får därmed anpassas 

efter det enskilda barnet (Raundalen, Schultz, 2007). Dyregrov & Raundalen (1995) uttrycker 

att lärarna blir en stor tillgång och resurs för ett barn i kris då de känner varje enskilt barn och 

dess personlighet. Många lärare har även kunskap om hur de kan engagera barnen och vilka 

uttryckssätt de ska använda för just det barn som befinner sig i en kris (a.a.). Vi tycker att det 

är en lärares skyldighet att ha kunskap om barnet för att kunna anpassa sin undervisning om 

en kris uppstår. Läraren bör ha en öppen dialog med barnet när de vet om att barnet befinner 

sig i en svår period. Detta för att kunna se om barnet har förslag på hur mycket de klarar av de 

vardagliga skoluppgifterna. Vi tycker att lärare ska kunna se varje enskild individ i 

klassrummet och därefter bedöma om de behöver extra stöd i undervisningen eller experthjälp 

som till exempel av kurator och skolpsykolog.   
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För att kunna bemöta ett barn som befinner sig i kris menar vi att det är viktigt med kunskaper 

om ämnet. Det ligger i lärarens uppdrag enligt Lpo94 att ha en kommunikation med hemmet. 

Vi tycker att vi kan få stor hjälp i hur vi ska gå till väga genom denna kommunikation där vi 

gemensamt kan besluta om bästa tillvägagångssätt för barnet. Några av informanterna menar 

att det kan vara svårt att veta vilka kunskaper de bör ha eftersom många barn regerar olika vid 

sorg. Vi anser att om lärare inte känner sig bekväma i att hantera kriser bör de själva ta 

initiativ och diskutera detta med rektorn för att kunna få kompetensutveckling inom området. 

Det finns många sätt att vara förberedd och som gör att skolan har en ökad förmåga att 

hantera situationer (Dyregrov, 1990). Rektorn kan till exempel utnyttja en temadag gällande 

ämnet dödsfall i skolan och i klassen. Lärarna på skolan kan själva anordna kurser i ämnet 

eller själva gå kurser. Skolpersonalen kan även utse ett antal personer som fungerar som stöd 

och resurs för övriga genom att gå kurser och fördjupa sig i ämnet (a.a.). Två av 

informanterna hade fått utbildning om barn i sorg, vilket vi tycker är väldigt få. Vi menar att 

detta bör vara ett högt prioriterat ämne då statistik visar att vart tredje barn drabbas av sorg 

(Böge & Dige, 2005). Informanterna anser också att läraren ska använda sunt förnuft och ha 

ett bra förhållningssätt gentemot barnen. Ett bra förhållningssätt är olika för varje lärare. 

Rektor har ett stort ansvar för att diskutera dessa frågor, något som också Skolverket (2000) 

uttrycker. Vi tycker att det är viktigt att ha byggt upp ett förtroende för rektorn så att läraren 

vågar komma och be om hjälp. 

 

7.2 Stödja lärande hos barn i sorg  
Har läraren kunskap om kriser tror vi att lärare är mer förberedda på att bemöta ett barn om de 

vet att barnet har råkat ut för något, och antagligen befinner sig i kris. Får barnet hjälp direkt 

när någonting har skett minskar det personliga störningar och bidrar till en positivare 

bearbetning för framtiden (Heath, Sheen, 2005). Om skolan arbetar fram en krisplan för att 

hantera barn i sorg, kan det underlätta för skolpersonal och de framtida problem som de kan 

stöta på (Böge & Dige, 2005).  

 

Vi tror att det är svårt att känna sig helt förberedd inför en stor kris, men finns där en 

utarbetad plan, finns där en mall att gå efter, och det kan bli en trygghet bland kaoset vilket 

även Skolverket (2000) styrker. De flesta av våra informanter kände sig inte beredda om en 

kris skulle uppstå, men det fanns de som gjorde det. Detta tror vi kan bero på att dessa lärare 

har mer erfarenhet av att bemöta barn i kris och sorg än de andra informanterna. 
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Det kan också bero på att de känner trygghet och har kunskap om och insyn i krisplanen. I och 

med att de flesta lärarna inte hade någon insyn eller något minne om vad som står i krisplanen 

anser vi att det försvårar deras beredskap på att möta kriser. Enligt Nilzon (2004) ska planen 

vara känd för all personal på arbetsplatsen. Vi tycker att det finns ett stort behov av 

kompetensutveckling inom området för att lärarna ska kunna känna en trygghet inom detta. 

Går varje skola genom denna krisplan varje termin för att uppdatera och revidera den anser vi 

att lärares trygghet med denna ökar. Detta tror vi resulterar i att barnen får ett ökat förtroende 

för läraren när de ser att denne är trygg i den uppkomna situationen. Att inneha kunskap kring 

krisreaktioner och krishantering för barn och personal på skolan kan ge trygghet (Skolverket, 

2000). Rektorerna på dessa skolor verkar inte prioritera någon kompetensutveckling för 

lärarna inom detta område, och detta tror vi kan ge upphov till frågor om vad som prioriteras i 

skolan och för barnen. Sätts då barnen och deras lärande i centrum? Har vi barn som mår 

dåligt och inte fungerar i skolan, hur ska vi då kunna bedriva en stimulerande och givande 

undervisning? Vi tycker ämnet är väldigt stort och borde prioriteras högre ute på skolor.  

 

Att bedriva en undervisning gällande livsfrågor tror vi är ytterst viktigt för att ha ett 

klassrumsklimat där barnen känner sig trygga både med läraren och med klasskamraterna. När 

en kris inträffar blir det då mindre svårigheter att behandla ämnet och det blir en mer öppen 

klassrumsmiljö att diskutera i. Det är viktigt att vi lärare känner oss trygga med att behandla 

känslomässiga ämnen i skolan. Trygghet och rutin i vardagen är viktigare behov än någonsin 

för ett barn som drabbas av en sorg då det inre befinner sig i ett labilt tillstånd (Hagner, 2004). 

Det var få lärare som bedrev någon schemalagd undervisning gällande livsfrågor. De flesta 

behandlade barnens frågor då de uppkom i klassrummet. Det var främst i årskurserna F-3 som 

livsfrågor bedrevs. En informant menade att denne ansåg att livsfrågor inte behövdes tas upp i 

samma bemärkelse under årskurserna 4-6 eftersom barn får det så mycket i undervisningen i 

årskurs F-3. Vi tycker att det är viktigt att bedriva en undervisning angående livsfrågor under 

hela skolgången för att barnen ska få en god identitetsutveckling. Krisen behöver inte vara ett 

faktum för att lärarna ska arbeta med den (Nemert, 1997). Om vi arbetar med krishantering i 

skolan kommer såväl barn som lärare att tillsammans få förståelse och kan hjälpa varandra då 

en kris kan komma att uppstå (a.a.). Det kan också göra att barn blir mer förberedda och vågar 

fråga om liv och död om vi har ett öppet klassrumsklimat. Varför inte fler lärare bedriver 

undervisning om livsfrågor tror vi kan bero både på att de inte känner sig trygga i sig själva 

om att prata om död eller sorg och att de inte avsätter tid för det.   
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Människor behöver använda sig av olika sorters redskap, och då speciellt de centrala 

redskapen såsom att tala och att skriva (Säljö, 2005). Även om barn befinner sig i en kris eller 

inte anser vi att det är fortsatt viktigt att använda sig av dessa redskap. De flesta lärare ansåg 

att samtalet är en viktig del i barns sorgarbete. Barn måste få prata om det som har hänt. 

Jarratt (1996) menar att det är viktigt att en vuxen tar det första steget och visar att denne 

finns för barnet om det vill prata. Vuxna ska inte gå och vänta på att barnet ska komma och 

berätta om det som har hänt (a.a.). Det kan hjälpa många barn att samtala om det som har hänt 

för att hjälpa dem vidare i sitt sorgearbete (Dyregrov, 2002). Därför är det viktigt att läraren 

och barnet befinner sig på en lämplig plats och anpassar samtalet så att det känns tryggt för 

barnet (a.a.).  

 

Som vuxen är det bra att ha funderat igenom var du står och är medveten om de egna 

känslorna kring döden för att kunna besvara barnens frågor (Dyregrov, 2002). Vi håller 

fullständigt med författaren och informanterna om att det är viktigt att samtala om det som har 

hänt. Vi menar att även om det vardagliga skolarbetet stoppas upp är den händelse som barnet 

varit med om också en bearbetning och en lärandesituation tagen direkt från livet. Vi kan 

också låta barn skriva, och genom detta bearbetar barnet det som har hänt samtidigt som det 

blir en lärandesituation där barnet tränar både sitt språk och sin finmotorik. Ulla-Beth Lind 

har utvecklat en egen metod som går ut på att barnet får rita och skriva om precis vad som 

helst som det känner i en vanlig bok som hon ger till barnet (Dzedins, Jacobsson, 1998). Ett 

barn vill oftast berätta om det de har ritat och målat, vilket ger möjlighet till att samtala om 

det som har hänt (Foster, 1990). Vi tror då att samtalet blir mer naturligt då läraren kan utgå 

och ställa frågor om det som barnet har ritat.  

 

Litteratur kan vara ett bra sätt för barn att få svar på sina frågor och funderingar om livsfrågor 

(Foster, 1990). Även sagor är mycket bra att läsa för barn som bearbetar sorg. I sagor 

förekommer många missöden, men i slutändan vinner alltid det goda, vilket kan hjälpa barn 

att hålla hoppet uppe tills en förbättring i livet sker (a.a.). Även några av informanterna 

berättade att de använde sig av litteratur i sin undervisning. Bröderna Lejonhjärta var ett tips 

på litteratur. Vi tror att efter att ha läst en bok tillsammans i klassen, kan samtalet utgå från 

denna bok istället för en specifik människa eller händelse. Bokens händelse kan också 

jämföras med den händelse som är aktuell eller har ägt rum i klassen.  
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Både Vygotskij (1999) och Fahrman (1993) hävdar att det är viktigt att barn leker. Leken blir 

en bearbetning för barnen. Får inte barn leka kommer de inte heller att stimuleras intellektuellt 

(a.a.). Ingen informant nämnde något om vikten och betydelsen av leken. Vi tror självklart att 

leken har stor betydelse och att i skolan kanske det skulle vara avsatt mer tid just för lek. Vi 

tror även att leken kan vara ett sätt för läraren att se hur ett barn som befinner sig i kris 

hanterar och bearbetar situationen. Detta kan hjälpa läraren till att vara ett bra stöd för eleven i 

dess utveckling och lärande. 
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8 Sammanfattning 
Barn reagerar olika då de befinner sig i kris, och det gäller att vi som lärare är uppmärksamma 

och kan tolka signalerna som de sänder ut. Varje individ har sitt sett att sörja. Genom att 

finnas tillhands, vara professionell i sitt bemötande av barn i kris, vara en god medmänniska, 

samt skapa ett tryggt klimat tror vi att vi har kommit en bra bit på vägen i vårt arbete med 

barn som befinner sig i kris. Detta anser vi även att krisplanen ska behandla. Lärarna ska 

kunna känna att de kan stötta sig med krisplanen och känna sig trygga med den. Faktum är att 

vi som lärare förr eller senare kommer att stöta på barn i kris.   

 

Barns hälsa är av stor betydelse för lärandet, och skolarbetet får inte prioriteras på bekostnad 

av hälsan. Detta tycker vi är viktigt. Om lärare blundar eller är rädda för att prata om svåra 

ämnen, som skilsmässa och död, kommer det att påverka barnens lärande i skolan och det kan 

även hämma deras identitetsutveckling.  

 

Vi tycker att vi har uppnått vårt syfte och fått svar på våra frågor. En vidareforskning kan vara 

att undersöka hur synen på lärarens uppdrag har förändrats när det handlar om kontakten och 

ansvaret mellan hem och skola. Tycker dagens lärare att deras uppdrag har utökats som vissa 

informanter menar i detta arbete, och vad har föräldrarna för syn på en lärares uppdrag? En 

annan vidareforskning är att undersöka om och hur de olika stadierna på skolan behandlar 

livsfrågor, och vilka spår de kan sätta på undervisningen och på barnens identitet. 
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Bilaga 1  
Intervjufrågor 

Har du någon erfarenhet av att bemöta elever i sorg? 

  

Har ni någon beredskapsplan för krishantering på skolan? Vem/Vilka har arbetat fram 

den? 

 

Känner du dig beredd om någon krissituation skulle inträffa i skolan? Hur hade du 

agerat? 

 

Vilka kunskaper anser du att man som lärare behöver om ämnet barn i sorg?  

 

Hur anser du att man kan och bör jobba med barn i sorg?  

 

Bedriver du någon undervisning gällande existentiella frågor? 

Om ja, varför och hur?  

Om nej, varför inte?  

 

Vad är kris/krissituation för dig? 

 

Hur ser dina erfarenheter ut gällande barn som varit med om föräldrar som skilt sig?  

 

Hur ser du på ditt uppdrag att hjälpa elever vars föräldrar som har gått genom en 

skilsmässa?  

 


