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Abstract 

 

Mitt examensarbete handlar om barn i sorg och pedagogers syn kring barn sorgarbete.  
Jag har intervjuat fyra verksamma pedagoger från förskolan till grundskolas tidigare år.  
Forskning har visat att det finns för lite kunskap kring barn i sorg i förskolan och skolan. Därmed såg 
fanns intresse att undersöka huruvida detta stämde överens med forskningen. Jag har även undersök 
hur länge pedagoger anser att sorg är ett argument för minskad skollust. Pedagogerna jag intervjuat har 
berättat för mig att de känner sig osäkra kring arbetet med barn i sorg och att de sedan tidigare har få 
kunskaper i ämnet. 

 

Nyckelord: 
Barn i sorg, sorgearbete hos barn, kris 
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Förord 

1993 dog min pappa i en bilolycka. Jag var nyligen fyllda nio år när olyckan inträffade. Skolans 
pedagoger gav mig intrycket av att jag borde sluta sörja och gå vidare i livet. De första åren efter min 
pappas död passerade snabbt och jag visade inga känslor av saknad men under min högstadietid hände 
det något. Jag blev deprimerad, utvecklade ätstörningar och tappade studiemotivationen. Ingen i min 
omgivning såg några varningstecken och ingen kunde förstå varför jag helt plötsligt började må dåligt. 
Inte ens jag förstod varför jag mådde så dåligt som jag gjorde. Skolan ansåg att efter så pass många år så 
fanns det ingen anledning att sörja min pappa död. 
Med erfarenheterna av att vara ett sörjande barn i skolans värld under nittiotalet vill jag med mitt 
examensarbete undersöka hur pedagoger arbetar med sörjande barn i dagens skola. Jag vill ta reda på 
om deras syn på barn som förlorat en förälder, eller en annan nära anhörig, har förändrats sedan jag var 
barn.  

I skolan och förskolans värld kommer pedagoger vid något tillfälle att möta barn som förlorat anhöriga. 
Det kan gälla krig, tragiska olyckor, eller i sjukdomar. Jag vill studera hur pass beredd skolan på att 
bemöta dessa barn och om pedagogerna får tillräckligt med kunskap för att klara den svåra uppgiften 
att möta elever som sörjer. 
 
Jag vill passa på att tacka min mamma och mormor för ni funnits där för mig hela min uppväxt. Utan er 
hade jag aldrig blivit den jag är idag. Jag vill även passa på att tacka min son William som fick mig att 
våga tro på mig själv när han föddes i oktober 2004. 
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1. Inledning 
 

Varje år förlorar 3000 barn under 18 år ålder någon eller båda sina föräldrar i Sverige. Föreningen 
”Rädda barnen” menar att det råder stor brist på kunskap kring barn som förlorat en nära anhörig ute i 
skolverksamheten och att många lärare har för lite kunskap om barns sorgarbete.1 

 

Rädda Barnens stödgrupper skriver att flera barn har varit med om att lärare sagt: Det har gått ett 
halvår sedan din pappa dog nu så ryck upp dig.2  
 
Föreningen BRIS, Barnens rätt i samhället, skriver att ju yngre barnet är när det förlorar en förälder, 
desto mindre erfarenhet har det om döden. I och med detta är det otroligt viktigt för barnet att ha 
kärleksfulla personer omkring sig som ger barnet stöd och omtanke.3 Frågan är dock hur länge 
pedagoger anser att detta är viktigt och hur mycket tid som bör läggas på barns sorgearbetet i 
verksamheten. Enligt Skollagen skall skolan ta hänsyn till alla barn och elevers olika behov. Barnet skall 
ges stöd och stimulans så att han eller hon kan utvecklas så långt som möjligt.4  
I Skollagen 10§ står det så här: 

I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör 
barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Med barn avses varje 
människa under 18 år. Barnets inställning ska så långt som möjligt 
klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla 
frågor som rör honom eller henne. Barnet åsikter ska tillmätas 
betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.5  

FN:s barnkonvention artikel 3:1 skriver att: 

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller 
privata sociala välfärdssituationer, domstolar, administrativa 
myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i 
första rum.6 

Om elevers bästa ska vara utgångspunkt i skolan, hur kan då skolan bäst hjälpa de elever som förlorat 
en nära anhörig? Jag funderar därmed över hur skolan kan stötta eleverna på bästa sätt samt om det är 
rätt att låta eleven bestämma hur mycket han eller hon mäktar med för stunden i skolarbetet. 

Enligt Atle Dyregrov Att ta avsked så får barn ibland koncentrationssvårigheter på grund av att de 
tänker intensivt på det som hänt: 

Ibland produceras även minnen i fantasin, till exempel fantasier 
om hur en person som dödat i en fruktansvärd olycka kan ha sett 
ut. Sådana fantasiminnen kan leda till sömnstörningar, beroende 
på hur de lättare tränger fram till medvetandet vid sängdags. 
Upplevelserna kan också återupprepas i form av mardrömmar. De 
påträngande bilderna kan ge upphov till koncentrationssvårigheter 
om det ständigt bryter de normala tankebanorna. Detta är 
störande för skolarbetet, då det försämrar elevernas 
uppmärksamhet, inte bara i skolan utan också – och inte minst – 

                                                 
1 Jonsson Anna, Att förlora en förälder. (2011) 

2 Björch Eleonor. Att förlora en förälder s.6 (2008) 

3 Moore Cecilia Sorg och kris.(2010) 

4 Lärarnas handbok s.84 (2011) 

5 Lärarnas handbok s.86 (2011) 

6 Lärarnas handbok s.297 (2011) 
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vid läxläsning.7  

Då barn upplever dessa känslor som Dyregrov beskriver anser jag att det är viktigt att pedagoger ger 
barnen ett respektfullt bemötande och har tillräckligt med kunskap om hur barn känner sig i olika 
situationer samt har kunskap och förmåga att förstå sörjande barns olika beteenden.  

2. Syfte och Frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur pedagoger i förskolan och grundskolans tidigare år 
arbetar med bemötandet av barn och elever som befinner sig i kris.  
 

 Vilka pedagogiska problem kring hanteringen och bemötande av elever i kris och sorg upplever 
pedagogerna? 

 

 Uppger pedagogerna att det finns för gränser i hur stor plats sorgearbetet får ta ifrån 
verksamheten? 
 

 Hur gör pedagogerna för att bemöta barn som befinner sig i sorg och kris på ett respektfullt 
sätt? 
 

3. Metod  

3.1 Metodval  

Utifrån Steinar Kvales Den kvalitativa forskningsintervjun valdes en kvalitativ studie framför kvantitativ. 
Kvale skriver att: ”i en kvalitativ forskningsintervju produceras kunskap i ett socialt samspel mellan 
intervjuare och intervjupersonen”.8  

Enligt Lise Justensen Kvalitativa metoder från vetenskapsteori till praktik så är en bra problemformulering 
helt avgörande för en kvalitativ- undersökning. En bra problemformulering är enligt Justensen en 
frågeställning som kan besvaras under den korta tid som finns till förfogande för att utarbeta arbetet.9  
 
Genom ett kvalitativt metodval fanns möjligheten att ställa följdfrågor på de svar informanterna gav 
mig och det gav mig möjlighet att få ut information gällande pedagogernas tankar och upplever i de 
olika situationerna.  

En kvalitativ studie sågs därför som en bra metod för att få ta del av informanternas tankar.  

3.2 Urval och forskningsetik 
  

Jag har valt att intervjua fyra pedagoger som arbetar med barn i olika åldrar. Jag har valt att benämna 
pedagogerna med fiktiva namn. Ingrid arbetar i förskolan med barn i åldrarna tre till fyra år Julia som 
arbetar i förskoleklass. Margaretha arbetar i klass tre och Karl-Lennart arbetar i klass fem. Valet av 
dessa fyra pedagoger baserades på deras olika långa yrkeserfarenhet som är alltifrån tre månader till 

                                                 
7 Dygegrov Atle, Att ta avsked, s.56 (2009) 

8 Kvale Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun. s.100 (2009) 

9 Justesen Lise & Nanna Mik-Meyer, Kvalitativa metoder från vetenskapsteori till praktik, s.121 (2011) 
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tjugo år.  
 
Då pedagogerna arbetar med barn i olika åldrar såg jag en möjlighet att få en inblick i om arbetssätten 
skiljer sig åt. Valet av de olika åldersnivåerna baserades på att arbetet med barn i förskolan och 
förskoleklass skiljer sig mot arbete med barn i grundskolans tidigare år.  
 

Jag skickade ut ett informationsbrev10 till pedagogerna via e-post. I informationsbrevet fick 
informanterna upplysningar om vad deras medverkan hade för betydelse för examensarbetet. 
I informationsbrevet fanns det information om att informanternas deltagande skulle presenteras som 
examensuppsats på Högskolan Dalarna. Det stod även att informanternas deltagande var frivilligt och 
att de när som helst kunde välja att avsäga sig medverkan utan närmare förklaring i enlighet med 
forskningsetiska principer. 

Informanterna fick informationsbrevet två veckor innan intervjun så de hade tid att läsa igenom brevet 
samt kontakta mig vid eventuella frågor. På detta vis fick de även tid på sig att förstå vad det innebar att 
medverka i intervjun. 

Informanterna fick information om att deras identiteter skulle förbli anonyma och att allt material som 
kan återkopplas till dem kommer att förstöras när examensarbetet är slutfört.  

3.3 Förberedelser och genomförande av intervjuer 

Steinar Kvale beskriver följande om att iscensätta en intervju: 
 

Intervjun bör iscensättas så att intervjupersonen uppmuntras till 
att ge synpunkter på sitt liv och sin värld. De första minutrarna av 
en intervju är avgörande. Intervjupersonen vill ha en uppfattning 
om intervjuaren innan hon tillåter sig att tala fritt och yppar 
erfarenheter och känslor för en främling. Intervjuaren skapar god 
kontakt genom att lyssna uppmärksamt, genom att visa intresse, 
förståelse och respekt för vad intervjupersonen säger och genom 
att vara tydlig med vad hon vill veta.11 

Enligt Kvale är det viktigt att informanterna känner sig bekväma med intervjumetoden. Därmed föll 
valet av intervjuplats på informanternas olika arbetsplatser för att samtalen skulle upplevas som  
avslappnade för dem. I samråd med informanterna kom vi tillsammans fram till tid och plats vilket 
skedde via telefonkontakt och e- post. För att få en så avslappnad intervju som möjligt valde jag utifrån 
Kvale där hans råd är att kort presentera vad intervjun har för syfte.12 Tanken med intervjun var att låta 
informanterna tala fritt för att på så vis få en mer öppen och avslappnad dialog där de kunde känna sig 
bekväma med att berätta sina åsikter för mig.  
 
Jag valde att spela in mina informanters svar via diktafon då diktafonen gav mig möjligheten att åter 
igen lyssna på mina informanter svarade under intervjun. Genom en inspelning hade jag även 
möjligheten att kontakta informanterna om frågor uppstått efter att intervjun avslutats. 
 
Efter att ha transkriberat materialet till text e- postade jag mina informanter den färdig skrivna texten 
för att få deras godkännande. Detta gav informanterna möjlighet att säga till om jag uppfattat dem på 
felaktigt sätt eller ifall informanterna haft önskemål om att tillägga något mera. 

                                                 
10 Se bilaga 1 

11 Kvale Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, s.146(2009) 

12 Kvale Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, s.100 (2009) 
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Under intervjuerna ställde jag följdfrågor på det informanterna berättade för mig. Jag utgick ifrån att 
vara en aktiv lyssnare. Kvale menar att intervjuaren måste lära sig att lyssna till det som sägs 
och hur det sägs.13 

3.4 Metoddiskussion 

 
Jag upplever att valet av metod var den bästa för uppsatsen. För att kunna diskutera med mina 
informanter. Diskussionerna blev som jag hoppats och pedagogernas tankar och erfarenheter kom 
fram på de sätt jag önskat. Att ses på informanternas arbetsplatser hade sina för och nackdelar, 
fördelarna var att pedagogerna kände sig bekväma. Den enda nackdelen med att befinna sig på 
informanternas arbetsplats var att vi blev störda av övrig personal vid några tillfällen när någon gick 
förbi och talade eller öppnade dörren här ser jag att vi eventuellt haft en fördel om vi befunnits vid 
annan plats. Uppfattningen jag har är att en annan form av metod inte haft gett mig så goda resultat 
som jag anser att den kvalitativa metoden gav.  
Då informanterna gavs möjligheten att läsa igenom vad jag skrivit efter transkriberingen så öppnade jag 
upp för att de själva skulle ha möjlighet att ändra något om jag uppfattat dem felaktigt. Ingen av 
informanterna ansåg dock att de jag skrivit behövdes någon vidare förklaring eller var felaktigt och jag 
fick därmed deras godkännande att använda det informanterna sagt.  

 

                                                 
13 Kvale Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, s.108 (2009) 
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4. Tidigare forskning  

Jag kommer under punk 4 gå igenom den forskning som finns kring barns sorgeprocess och krisarbete. 
Under punkt: 
4.3 Kommer jag att beröra maktbegreppets då jag vill undersöka hur stor makt pedagogerna har i barns 
sorgearbete.  

4.1 Kris 

 

Kris kännetecknas av Bøge som en situation av kaos och brist på struktur. Detta kan enligt Bøge ge 
upphov till ogenomtänkta handlingar och eventuell ryktesspridning. Bøge anser att det är viktigt att ha 
en öppen dialog med föräldrarna och barnen så fort eventuella frågor om dödsfall eller långvarig 
sjukdom uppstår.  Han menar att detta är bra då samtalen bör ha ”högt till tak” där det aldrig är fel  att 
tala om det som hänt.14 

Magne Raundalen, barnpsykolog och Jon-Håkan Schultz, lärare och fil dr i specialpedagogik  har valt att 
kategorisera kriser i tre nivåer. Första graden är den mildaste. Den graden gäller allt som visas i media, 
och Raundalen och tar upp bland annat World Trade Center- katastrofen som ett exempel. Den andra 
gradens kris är de kriser som berör vissa personer men inte alla. Där tar Raundalen upp exempel som 
barn som förlorar en förälder. Den tredje gradens kris är den kris som drabbar enskilda människor. 
Krisen kan bero på att den ene av barnet föräldrar mördar den andre föräldern, självmord i familjen 
eller liknade händelser.15  

Raundalen och Schultz skriver att det finns två skäl till att barn och ungdomar tvingas bära kriskänslor 
ensamma i förskolan och i skolans värld. Raundalen och Schultz skriver att ibland vill inte barnen eller 
barnens närmaste berätta vad som drabbat familjen,  att barn ibland har ett behov av att skydda sig 
själva eftersom händelser de upplevt kan få barnen att känna skam.16   
En annan anledning till detta kan bero på att läraren känner att han eller hon måste tillgodose 
läroplanens krav och han menar att läraren därmed inte aktivt söker kunskap hos eleverna som skulle 
kunna leda till merarbete för läraren. Raundalen och Schultz menar att detta är en olycklig dubbeleffekt 
där eleverna kan stå utan hjälp och stöd trots att det finns kunskap som i högsta grad motiverar för 
hjälp för barnen.17  
Raundalen skriver vidare att: 

Kritiska händelser i ett barns liv förblir dolda kriser trots att 
många av dem förfaller uppenbara. De här barnen och eleverna 
behöver anpassad undervisning inom ramen för det som vi kallar 
krispedagogik.18  
 

Enligt Raundalen och Schultz måste förskolan och skolan för att vara som öppen för krisdrabbade barn 
ha strategier för hur pedagogerna ska få reda på vad som hänt barnet. Han menar att det räcker med att 
bara lyssna på barnet och be barnet berätta när han eller hon har en dålig dag så kommer skolan 
framstå som en mer öppen plats för de krisdrabbade barnen.19 

Monica Fahrman, psykolog, skriver  att det i vår kultur är svårt att på ett naturligt sätt tala med barn om 

                                                 
14 Bøge Per & Dige Jes. Möta barn i sorg, s.59 (2006) 

15 Raundalen Mange & Schultz Jon-Håkan Kan man tala med barn om allt? - de svåra samtalen, s.36-37 (2010) 

16 Raundalen Mange & Schultz Jon-Håkan Kan man tala med barn om allt? - de svåra samtalen, s.79 (2010) 

17 Raundalen Mange & Schultz Jon-Håkan Kan man tala med barn om allt? - de svåra samtalen, s.79 (2010) 

18 Raundalen Mange & Schultz Jon-Håkan Kan man tala med barn om allt? - de svåra samtalen, s.79 (2010) 

19 Raundalen Mange & Schultz Jon-Håkan Kan man tala med barn om allt? - de svåra samtalen, s.79-80 (2010) 



  10 

att döden drabbar yngre människor.  
Hon menar att det går att relativt ångestfritt tala om att gamla människor dör, djur eller liknade. Men att 
tala om att en förälder eller barn dör är desto svårare.20 

Fahrman skriver att barn i åldern fem till sex år brukar ha frågor kring det som rör det existentiella i 
tillvaron. Hon anser att barn i den här åldern brukar kunna ställa frågor om livet och döden. Fahrman 
menar att kan det vara svårt att svara på barnens frågor om döden, för att frågorna ofta är abstrakta och 
det då kan vara svårt att besvara dessa frågor för barnet. Fahrman skriver är det viktigt att komma ihåg 
att barns frågor kring döden handlar om praktiska saker. Hon menar att vuxna ofta trasslar till saker 
och därmed gör frågan större och svårare för barnen än den egentligen borde vara och att istället för att 
svara på frågorna barn ställer gör de barnen påverkade av sin egen ångest och rädsla inför döden 
speglar samtalen med barnen.21 

Fahrman skriver att barn under fem års ålder inte förstår att döden är ett ständigtvarande tillstånd. Det 
är inte förrän barnet är i nio- tio års åldern som barnet förstår innebörden av döden.  
Fahrman skriver att det är vid den tidpunken barnet uppnått abstrakt mognad i språket vilket gör att 
barnen då börjar förstå vad döden betyder. 
  
Fahrman skriver vår kultur ställer till vissa problem med samtal som handlar om döden för barnen. 
Fahrman skriver att det sällan berättas rakt ut att en person har dött. Istället uttrycks det gärna saker 
som: hon har somnat in, eller han har gått bort. Enligt henne kan sådana uttryckssätt göra att ett litet 
barn reagerar med ångest när mamma ska gå bort och handla eller blir rädd för att somna. Hon anser 
det  är bättre att säga ”död” eftersom barn inte förstår det symboliska språket och ordet död för ett litet 
barn inte är ångestladdat.22  

Att en förälder eller ett syskon dör är enligt Fahrman mycket svårare för ett barn än om en mormor 
dör, även om mormodern hade en betydande roll i barnets liv innan hon dog.  
Förlusten av en förälder innebär en förlust av mycket mer än bara förlusten av föräldern för barnet 
skriver Fahrman. Den starkaste anknytningen ett barn har är anknytningarna till sina föräldrar och 
syskon. Familjen är barnets trygghet skriver Fahrman, och när en förälder dör rubbas denna trygghet. 
Dels  på grund av att föräldern dött men även för att den kvarvarande föräldern under lång tid inte 
orkar vara en trygg förälder åt barnet. Detta kan innebära att barnet upplever det som att han eller hon 
förlorar båda sina föräldrar för en tid.23 

Andersson skriver att det aldrig finns två krishändelser av samma slag utan att det krishändelser finns 
händelser som påminner om varandra. Han anser att det kan vara bra att avsätta tid för att lära sig mera 
om kris och hur krisen bör bemötas. Han skriver att även om det finns litteratur i ämnet är det ändå bra 
om det finns möjligheten att ha en kursledare med sig utifrån vid behandling av ämnet.24  

Andersson skriver att vid arbete med barn är det viktigt att sätta sig in i hur barn i olika åldrar tänker 
och reagerar inför krisartade upplevelser eller förluster. Han anser inte att en hel verksamhet ska ”lägga 
upp alltför ambitiösa kurser kring kris förberedelser”. Han menar att när en svår men inte övermäktig 
händelse inträffar kommer pedagogerna ändå klar av dem med de resurser som finns på arbetsplatsen.25 

 

                                                 
20 Fahrman Monica, Barn i kris, s.47 (1993) 

21 Fahrman Monica, Barn i kris, s.47 (1993) 

22 Fahrman Monica, Barn i kris, s.47-48 (1993) 

23 Fahrman Monica, Barn i kris, s.47-48 (1993) 

24 Andersson Nils, Att möta små barns sorg, En bok för förskolan. s.7 (1995) 

25 Andersson Nils, Att möta små barns sorg, En bok för förskolan. s.7 (1995) 
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4.2 Sorg 
 

Enligt Per Bøge lärare och pedagogisk konsulent & Jes Dige utbildad inom pedagogik och psykologi 
skriver att det inte går att förhindra att barn under sin uppväxt kommer att uppleva saker som kommer 
att beröra dem djupt och där barnen inte har förutsättningarna för att förstå vad som verkligen hänt. 
Därför är det viktigt att barnet har ansvarsfulla vuxna som en trygghet i den svåra situation barnet 
befinner sig i. De är enligt Bøge och Dige, viktigt att barnen upplever att de kan berätta för någon om 
sina sorgliga historier, där pedagoger stöttar och lyssnar på barnet och bjuder in till samtal.26  
 
Bøge och Dige anser att det är viktigt att fråga barnet om han eller hon vill tala med en vuxen och inte 
slutar fråga bara för att barnet svarar nej. På de viset förstår barnet vad vuxna menar och att de vill 
lyssna och bjuder således in för samtal. Det är enligt Bøge viktigt att pedagoger visar empati och 
nyfikenhet för barnets känslor så att barnet vågar öppna upp sig.27 
 
Bøge och Dige skriver att det är viktigt att hjälp barn i situationer där de mår dåligt. Bøge och Dige 
menar att barnen utvecklas med den upplevesen som de känner när vuxna visar empati, och den 
upplevelsen kommer barnen att bära med sig resten av sina liv. Det är enligt Bøge och Dige viktigt att 
erbjuda barn hjälp när de inte mår känslomässigt bra, då det lägger en grund som ger dem möjligheten 
att växa upp och leva vidare trots dåliga livsvillkor.28 

Dyregrov skriver att det finns en rädsla hos pedagogerna att inte kunna ta sig an barnen på ett 
tillräckligt bra sätt och att en lärare måste skjuta sina egna behov åt sidan. Dyregrov menar att det är 
viktigt att lärarna har förutsättningar för att klara detta.29 

Elisabeth Cleve legitimerad psykolog och terapeut skriver att det kan vara förfärligt för ett barn att 
mista en förälder, men det svåraste  är att komma över att ingen talar med dem om den döde.  
Många barn har känt sig ensamma och övergivna i sin sorg, skriver Cleve. Barnen har upplevt det som 
att ingen bryr sig om dem. Hon skriver att barnen skulle ha klarat av förlusten med mindre smärta om 
fler tagit sig tiden att prata med dem. Cleve skriver vidare att: 
 

Barn som upplever ett dödsfall i familjen behöver självklart 
mycket stöd, tröst, trygghet och praktisk hjälp. Tillsammans med 
trygga vuxna, som framför allt orkar lyssna, men även kan samtala 
lugnt, klarar de flesta barn att ta sig igenom något så 
överväldigande svårt som att förlora en förälder.30  
 

Psykiatrikern Ben Furman skriver att den viktigaste hjälpen för att stödja ett barns sorgearbete är att 
förstå att sorgen är individuell. Det är viktigt att förstå att det inte finns något rätt eller fel i att sörja. 
Furman skriver att ett sörjande barn kan bli hjälpt av att inse att fastän det inte går att få den döde 
tillbaka kan den döde ändå bli en kraftkälla i livet. Enligt Furman dör ingen människa psykologiskt för 
personen lever kvar i vår tankevärld. Genom går det att föreställa sig var personen befinner sig eller vad 
han eller hon gör, och på så sätt få råd och stöd genom våra tankar.31 

Bøge och Dige skriver att det är viktigt att pedagoger inte ser sorg som en sjukdom, eller ett tillstånd 

                                                 
26 Bøge P & Dige J. Möta barn i sorg, s.21 (2006) 

27 Bøge P & Dige J. Möta barn i sorg, s.21 (2006) 

28 Bøge P & Dige J. Möta barn i sorg, s.21 (2006) 

29 Dyregorv Atle Sorg hos barn. s.99 (2007) 

30 Cleve Elisabeth, Hur länge ska hon vara död? Korttidsterapier med barn i kris. s.117 (2011) 

31 Furman Det är aldrig för sent att få en lycklig barndom,s.108 (1997) 
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som kan botas. Sorg är ett osedvanligt svårt livsvillkor. I och med att sorg inte är en sjukdom, menar 
Bøge, att tillståndet sorg kan bidra till att påverka våra handlingar kring barnet så att sorgen på sikt får 
barnet att må bättre.32 

Claudia Jewett Jaratt amerikansk familjeterapeut skriver att efter en förlust kan människor i olika åldrar 
vara helt upptagna med att vara sysselsatta för att undvika att tänka på det som hänt. Vissa barn kan 
tycka illa om att leka ensamma och kräva att du håller honom eller henne sällskap. Barnet kan välja att 
ständigt titta på tv för att inte behöva tänka på vad som hänt.  
Vissa barn skriver Jewett lägger ner hela sin fritid på skolarbeten, sport eller att vara medlem i olika 
klubbar så de kan hålla sig sysselsatta och för att känna sig duktiga medan andra barn blir helt upptagna 
i andras problem och försöker lösa dem.  
Förluster för tonåringar, skriver Jewett, kan bidra till att de börjar med alkohol och droger för att 
glömma eller sluta bry sig om förlusten. Jewett skriver att då de yttre omständigheterna gör det svårt att 
hålla verkligheten på avstånd, kan barn bli ursinniga och desperata.  I de situationer där det förväntas 
att barnen ska vara tyst kan de istället börja gunga, sjunga eller prata för sig själva. Då detta beteende 
stör andra och upplevs som ett problem väljer, enligt Jewett, många vuxna att medicinera barnet under 
denna fas för att det ska må bättre. Detta menar Jewett beror på att ibland är svårt att förstå att det är 
en normal sorgreaktion hos barn.33 

Solveig Cronström- Beskow psykolog och suicidexpert, skriver om Elsa Karlssons teorier kring barns 
sorgarbete.34  
Förnekelse och idealisering: Ett barn kan förneka en förlust och en ångest som är alltför smärtsam  och 
därför outhärdlig. Barnet accepterar inte att sorgen har med dödsfallet att göra utan säger att sorgen 
han eller hon upplever beror på andra saker. Barnet fortsätter söka efter den avlidne och vill inte ta till 
sig att han eller hon aldrig mera kommer tillbaka. 
 
Vrede och aggressivitet: Barn som förlorat en nära anhörig kan låta sin ilska och vrede gå ut över sin 
omgivning, skriver Cornström- Beskow. Barnet anklagar sin omgivning och anser att det är deras fel att 
den avlidne inte kommer tillbaka. Barnet kan även börja anklaga den avlidne och rikta ilskan mot den 
som avlidit.  Cornström- Beskow skriver att sådana känslor upplever barnet inte som tillåtna och då 
börjar barnet istället vända på känslorna och bli arg på sig själv.  
 
Skuldkänslor och självförebråelser: Cornström- Beskow skriver att eftersom barn kan tro att de kan påverka 
saker med sin vilja och tanke, kan barnen få skuldkänslor och tro att det är de som är ansvariga för den 
avlidnes död. Cornström- Beskow skriver att om inte besvikelsen för den avlidne bearbetas kan det ge 
upphov till allvarliga självförebråelser och barnets tankar om att vara skyldig till den avlidnes död 
förstärks.35 

Bøge och Dige skriver att en pedagogisk utbildning inte innebär att ha en kunskap i att hantera 
situationer där elever drabbas av sorg. Många lärare vet inte hur de ska agera. Därför är det allt för 
många elever som förlorat en anhörig som berättar hur de möts av tystnad. De känner sig osynliga 
eftersom det, som eleverna var mest upptagna med ignorerades av omgivningen.36 

Bøge och Dige skriver att hur barn reagerar i sin sorg, i högsta grad handlar om hur dödsfallet gick till, 
den hjälp som barnet får av personer i sin omgivning samt barnets mognadsnivå. Det är enligt Bøge 
viktigt att alla som befinner sig kring barnet uppmärksammar förändrande beteenden hos barnet.37 

Nils Andersson psykolog skriver att det ibland glöms bort att barn har en annorlunda syn på tillvaron. 

                                                 
32 Bøge P & Dige J. Möta barn i sorg, s.24 (2006) 

33 Jewette Jarratt Claudia Barn som sörjer Att hjälpa barn att klara av separationer och förluster. s.74-75 (1994) 

34 Cronström- Beskow Solveig Sorgens många ansikten. s.84 Referat av Elsa Karlsson (1977)  

35 Cronström- Beskow Solveig Sorgens många ansikten, s.85 (1982)  

36 Bøge P & Dige J. Möta barn i sorg, s.106 (2006) 

37 Bøge P & Dige J. Möta barn i sorg, s.24 (2006) 



  13 

Han menar att om du ska stödja ett barn i sorg är det viktigt att att försöka leva sig in i hur barnets 
verklighet ser ut. 38 
 

Atle Dyregrov specialist i klinisk psykologi, skriver att många elever känner sig förföljda av sina lärare 
efter att de upplevt ett trauma. Eleverna menar att de får skulden för allt som sker i klassrummet och 
att lärarna enbart ser dem som ett ”problem”. Dyregrov skriver att hon till en början ställde sig 
tvivlande till vad eleverna berättade, men efter att många elever från olika platser bekräftat samma 
upplevelse så kunde hon inte längre betvivla deras uppgifter.  
Dyregrov menar att orsaken till att lärare lägger skulden på eleverna kan bero på att elever i 
krissituationer inte lägger lika stor fokus på skolarbetet som övriga elever, och att pedagogerna här ser 
det som ett hån eller ett angrepp mot skolan och allt det skolan står för. Samtidigt som eleven mår 
dåligt får läraren dåligt samvete för att skolsituationen har för högt tempo och de stora klasserna i 
skolan gör att det inte finns tid för individuell uppföljning och omsorg för dessa elever i den mån 
läraren önskat.39  

Dyregrov skriver att lärare till elever som drabbats av ett dödsfall kritiserar elevernas försämrade 
prestationsnivå. Lärarna ger dessa elever extrauppgifter och detta, menar Dyregrov, förvärrar 
problemen och förstärker upplevelsen av att inte vara betrodd. Dyregrov skriver att detta inte behöver 
ske direkt efter dödsfallet men när det gått några veckor är inte sambandet mellan 
koncentrationssvårigheterna och dödsfallet lika klart. Dyregrov skriver att detta inte handlar om att 
pedagogen vill barnet något illa utan om bristande kunskap om barns sorgarbete.40 

Bøge och Dige skriver att barn i förskoleåldern har svårt att förstå att en person som dött aldrig mera 
kommer tillbaka. Därför kan barnet fråga efter den döda men även fantisera om att personen snart 
kommer tillbaka. Små barn får ofta skuldkänslor och tror att dödsfallet beror på dem. De kan få för sig 
att pappan dog på grund av att barnet sagt något elakt, eller på grund av att barnet inte tog på sig 
jackan trots pappans tjatade. Bøge menar att ett barn aldrig är för litet för att få hjälp och att det är 
viktigt att pedagoger även talar med små barn. Små barn kan söka svar men klarar inte av att få dem 
utan en vuxens hjälp. Därmed är det viktigt att ta barnet seriöst och lyssnar och försöker svara på 
barnets frågor.41 

Bøge och Dige beskriver att många barn som inte får hjälp att hantera sin sorg får skuldkänslor. 
Skuldkänslorna blir som en kontroll över att förstå och hantera situationen barnen befinner sig i. När 
barnet skyller på sig själv blir det ett sätt att förstå varför sorgen finns där. Bøge skriver att när barnets 
föräldrar befinner sig i ett sorgearbete, är det svårt för dem att tolka att barnet mår dåligt. Istället är de 
upptagna med sin egen sorg och därmed ses inte barnets sorg av föräldrarna. Om barnet därav aldrig 
får upplopp för sina känslor kan han eller hon gå i flera år och ha tankar om att dödsfallet är dennes fel. 
Det kan på sikt påverka barnets självbild och följa barnet i utvecklingen resten av livet.42 

 

4.3 Makt  

Universitetslektorn i socialantropologi Åsa Bartholdsson skriver att den barndom som utspelar sig i 
skolan villkoras av maktrelationer. Bartholdsson menar att barn befinner sig längst ner i makthierarkin. 
Hon skriver vidare att det vanligtvis är vuxna som bestämmer huruvida barnens uttalanden är sanna 
eller trovärdiga.43 

                                                 
38 Andersson Nils, Att möta små barns sorg, En bok för förskolan. s.19 (1995) 

39 Dygegrov A Barn och trauma. s.213-214 (2010) 

40 Dyregorv Atle Sorg hos barn. s.102 (2007) 

41 Bøge Per & Dige Jes. Möta barn i sorg, s.27 (2006) 

42 Bøge Per & Dige Jes. Möta barn i sorg, s.30-32 (2006) 

43 Bartholdsson Åsa, Den vänliga maktutövningens regim – om normalitet och makt i skolan. s.41 (2008) 
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Bartholdsson beskriver maktbegreppet på följande vis: 
 

/---/Makt är ett begrepp som kan belysas på en mängd olika sätt 
och ur flera olika teoretiska perspektiv. Enligt ett 
Foucaultinspirerat maktbegrepp definieras makt som något man 
utövar snarare än något man äger. Makt är alltså en handling och 
den syftar till att utöva kontroll över andras handlingar. Man äger 
inte makt, men man äger ”rätten” att utöva makt. Denna ”rätt” 
fastslås formellt i det samhällsuppdrag lärare har och bygger 
dessutom på att vuxna har ett generellt, kulturellt mandat att utöva 
makt över barnen. Men maktrelationerna måste, för att fungera, 
legitimeras av de människor som ska styra och kontrolleras. 
Denna legitimitet måste finnas där för att maktutövningen ska 
kunna äga rum. Eleverna måste underordna sig lärarens auktoritet 
och inte ifrågasätta den öppet./---/44 

 

Tomas Bytting som är docent i företagsekonomi och etikforskare menar att skolplikten blir ett tvång 
där barnet inte ges rätten att själva bestämma över huruvida de vill gå i skolan eller inte. Han skriver att 
eftersom läraryrket inte är som vilket jobb som helst utan ett uppdrag som samhället skapat.  
Bytting menar att det är samhället uppdrag att fostra och utveckla barn och ungdomar.  
Han skriver även att då skolplikten ställer etiska krav då det finns ett tvång som säger att alla barn måste 
gå i skolan. Han menar att tvånget vilar på en obalans mellan den vuxne och barnet då skolplikten blir 
ett tvång för eleven. Då barn och föräldrar idag har rätt att överklaga en lärares eller skolas beslut kan 
detta ses som ett nytt tecken på att förändra denna obalans mellan lärare och elever. Samtidigt menar 
han att maktskillnader ställer stora och speciella kvar på den som har övertaget. Att vara lärare är enligt 
Bytting därför samma sak som att ha ansvar och även ett moraliskt ansvar.45  

Bartholdsson skriver att vägen att lära sig vara elev handlar om att förstå hur gränser runt elevernas 
handlingsutrymme är konstruerade. Med det menar hon att eleverna måste lära sig hur de ska förhålla 
sig innanför och utanför dessa gränser på ett som Bartholdsson skriver ”ofarligt” vis. Hon beskriver det 
som en inskolning till den vänliga maktutövningens villkor.46 

Joakim Landahl skriver att de sociala relationer som finns idag spelar en central roll i förståelsen kring 
hur lidande uppstår och kan upphävas. Han skriver att det inte är någonting nytt att sociala relationer 
betyder mycket för välmående. ”Unga skall enligt Landahls tolkning alltid ha känt sig ensamma”.47 

 
Mats Börjesson och Alf  Rehn skriver att makt är något som ofta upplevs som obehagligt. Makt kan 
förknippas med den hemska rektorn eller den otäcke chefen. Med sådana erfarenheter så förknippas 
makt med en form av tvång, hot och bestraffning. Börjesson och Rehn skriver att samtidigt som   det 
ses som någonting negativa med makt vill människor ändå gärna ha belöningar och uppskattning, och 
han menar att det sällan ses om någonting negativt att själv få sin vilja igenom utan att det mer ser det 
som någonting positivt.48 

Börjesson och Rehn skriver att det inte är roligt att bli utsatt för makt. Han skriver att genom vårt rika 
språk och olika sätt att kommunicera på så visar vi det genom, uppgivenhet, aggression, motstånd och 
på en mängd andra sätt. Han skriver att forskning visat att många människor hanterar känslan av att 

                                                 
44 Bartholdsson Åsa, Den vänliga maktutövningens regim – om normalitet och makt i skolan. s.17 (2008) 

45 Lärarens handbok s.279 

46 Bartholdsson Åsa, Den vänliga maktutövningens regim – om normalitet och makt i skolan. s.73 (2008) 

47  Landahl Joakim Auktoritet och ansvar: lärarens fostrans- och omsorgsarbete i historisk belysning s.208-209 (2006) 

48 Börjesson Mats och Rehn Alf Makt, s,26-27 (2009) 
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vara maktlös genom att bli apatisk eller att de göra motstånd mot den som utövar makten.49 

Bartholdsson skriver att barn förväntas underordna sig vuxnas auktoritet. Hon anser även att det 
förväntas att barn inte behöver bli tillsagda men om de blir det bör de vara trevliga tillbaka.50 

Börjesson och Rehn skriver att postmoderna synen på makt är att det inte finns något specifikt för 
makt. Makt är enligt postmodern syn om att försöka ta kontroll över språket. Detta är inte så enkelt 
eftersom det alltid finns motsägelser och otydligheter. Makt handlar enligt Börjesson och Rehn om 
tvång, utom om att kontrollera vad som sägs och hur det sägs samt att se vilka effekter denna typ av 
kontroll får.51 

Bartholdsson, skriver att elevskap innebär att eleven hela tiden måste uppnå en mängd mål. Där eleven 
måste förstå de regler och normer som råder. I den här processen kommer eleverna bli tvungna att 
förhålla sig till en mängd olika människor och förstå sin maktposition i strukturen. Bartholdsson menar 
därför att elevsocialisation handlar om att skolas in i särskilda maktrelationer.52 

Barholdsson skriver att maktrelationer till stor del legitimeras utifrån ålder där yngre står i 
beroendeställning till de äldre. En viktig elevegenskap är enligt Bartholdsson, förmågan att kunna läsa 
av sin lärare. När läraren strävar efter att utforma trygghet i klassrummet måste eleven tolka läraren så 
att eleven gör rätt.53 

 

 

                                                 
49 Börjesson Mats och Rehn Alf Makt, s,27 (2009) 

50 Bartholdsson Åsa, Den vänliga maktutövningens regim – om normalitet och makt i skolan. s.76 (2008) 

51 Börjesson Mats och Rehn Alf Makt, s,37(2009) 

52 Bartholdsson Åsa, Den vänliga maktutövningens regim – om normalitet och makt i skolan. s.188 (2008) 

53 Bartholdsson Åsa, Den vänliga maktutövningens regim – om normalitet och makt i skolan. s.189 (2008) 
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5. Resultat 

Jag har valt att ge informanterna fiktiva namn:  
Karl-Lennart, Julia, Ingrid, Margaretha. Valet att använda fiktiva gjordes för att  få texten mer personlig 
att läsa och det blir lättare för läsaren att skilja de olika pedagogernas åsikter åt.  
Jag har valt att sortera bort uttrycksvarianter likt typ, hmm och andra former av funderingar för att få 
ett flyt i texten. I mina citat har jag valt att skriva det pedagogerna sagt utan att ändra grammatiska fel 
därmed är citaten dialekttala.  

5.1 Pedagogiska problem vid bemötande av barn i sorg 
 

När jag frågade hur pedagogerna tänker om de pedagogiska problem som kan uppstå vid hantering av 
barn i sorg svarade pedagogerna på olika sätt. Ingrid svarade: 

Där är det ju viktigt vad man säger och vad man tänker, samt vad 
man använder sig av för ord. Just pedagogiken: Hur tänker man och 
hur gör man? Hur jobbar man med barnen, det är svårt! Fundera på 
hur man uttrycker sig och vad man använder för form av språk 
det är jätteviktigt.  
 

Ingrid fortsatte berätta att en av de största pedagogiska svårigheterna med barnet i sorg är att det inte 
finns några rätt eller fel i sorgearbetet. Men hon upplevde det som att det är viktigt att fundera på vad 
som sägs och hur det sägs och fundera kring hur tänker jag i den här situationen. Hon menade att även 
språket och ordvalen är viktigt i samtal med barn:  

Alla individer är olika, vissa sörjer snabbt eller fort  
och andra tar längre tid på sig. Jag tror man får möta barnen här 
och nu, en del behöver längre tid på sig. Jag tror inte man kan  
säga en tid eller ange att nu: den 15 maj då ska alla vara pigga och 
glada. Utan det ska finnas tid för alla barn att sörja tycker jag.  

 

Ingrid menade även att det är viktigt att vara ärlig mot barnen. Hon ansåg att det var viktigt att besvara 
barnens frågor och att lyssna på vad barnen berättar: 
 

Man ska lyssna in vad på barnens frågor och deras funderingar. Jag 
tror det är viktigt att inte krångla till det, utan vara öppen, ärlig och 
konkret. Ganska enkel, inget krångel det utan ha ärliga svar på 
barnens frågor. 

 

Karl-Lennart menade att sorg måste få ta tid och det därmed är viktigt att låta eleverna ha sin tid att 
sörja på. Det går inte att stressa fram tiden för barn, utan behöver barnet sörja under en lång period. 
Det kan vara vad ett barn behöver. Som pedagog menade Karl-Lennart att det är viktigt att ge barnen 
tiden. Karl-Lennart sa dessutom att: 

Under mina två år i yrket har jag inte fått någon vidareutbildning i 
ämnet ”barn i sorg”, något jag kan ifrågasätta. Jag tycker att det 
borde finnas kurser i ämnet så att vi är förberedda om något skulle 
ske, döden är ändå något som vi som arbetar med människor 
stöter på någon gång i yrkeslivet. Det är något vi inte kan skydda 
oss emot och en vidareutbildning eller en möjlighet att läsa om 
saken på lärarprogrammen skulle ha varit uppskattat. Jag tror att 
med kunskap är det lättare att arbeta med ämnet och jag som 
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pedagog kan då hjälpa mina elever med deras tankar och 
funderingar. Detta skulle nog även öka min och andra lärares 
förståelse om barns sorgarbete. 

 

Margaretha började intervjun med att säga att det är intressant, då hon trots sin erfarenhet av att vara 
vikarie i flera olika skolor innan hon fick sin fasta tjänst, aldrig mött något barn som varit i djup kris 
eller mitt i ett sorgarbete. Hon berättade att hon i sitt arbete som Svenska som andraspråkslärare träffat 
många elever med utländsk bakgrund som upplevt kriser i form av att lämna en förälder kvar i ett land 
där barnen upplevt svält och krig:   

Det är rätt intressant egentligen, jag har jobbat i många skolor  
med flera olika barn, men jag har aldrig träffat på några barn som 
varit i någon djup sorg, men däremot i många olika trauman. Det 
beror på att jag arbetat med barn i SVAS, där det varit barn som 
fått lämna någon av sina föräldrar och syskon i sitt hemland. Ofta 
har det i hemlandet inte finns någon mat. Här blir det då speciellt 
somaliska barn jag tänker på, då det ofta ser ut så där. 
 

Margaretha berättade  att många av dessa barn inte haft någon skollust, och som ett led i detta skolkat 
och kommit för sent till lektionerna: 

Det jag tänker på är ju spontat är ju ilskan som kommer. De är 
arga för det här hänt dem, vilket kan bli ett ganska stort problem i 
skolan. För de här barnen inte är så snälla med andra barn, de 
mobbar. Jag minns framför allt ett barn som bodde ensam med 
sin pappa och h*n hade sina två systrar och deras mamma kvar i 
Somalia. H*n förringade alltid det h*n varit  
med om, och sa att h*n inte brydde sig om sin mamma fast man 
förstod att det inte inte var sant. H*n brydde sig inte om skolan 
och kom när h*n ville. Under den här ytan tror jag att h*n saknade 
sin mamma, och h*n hade svårt med skolan och lyssna och bry 
sig. 
 

Margaretha berättade att dessa elever ofta ställde sig i försvarsposition när samtal om saknad efter en 
förälder eller syskon kom på tal: ”Dem kunde säga att inte brydde sig om sin mamma fast man förstod 
att det inte var så.” Margaretha menade att under ytan så döljer det sig något mer en bara ett ointresse 
för skolan.  

Margaretha berättade att hon indirekt ibland kunde känna en frustration mot dessa barn eftersom 
intresset inte fanns där hos barnet: 

Det här är ju sådana aspekter som gör att det är svårt att som 
lärare ”tycka” om det här barnet. H*n var stressad och beteendet 
är jobbigt som lärare, här förstår jag att vi behöver mer kunskap 
från högskolans håll så att vi vet hur vi ska arbeta med barn som 
sörjer.  

 
Margaretha berättade att även om hon förstod att det doldes en frustration och ångest hos barnen är 
det ibland svårt att acceptera det beteendet när det går ut över resten av verksamheten. Även om 
beteendet har en naturlig förklaring är det inte som pedagog alltid ett lättsamt arbete där du enbart 
känner en glädje när du arbetar med barnen trots att du förstår barnens svårigheter. 
Margaretha sa även att de barn hon träffat som varit i kris varit utåtagerande och mobbat andra barn, 
vilket Margaretha tror är ett led i den frustration barnen känner över allt som hänt dem. 
 
Julia sa att hon kan tänka sig att det är svårt att veta hur du ska bemöta barn i sorg och kris. Hon 
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menade att det är klart att barnet ska få sörja så länge han eller hon behöver det. Men samtidigt är ju 
skolan ganska inrutad, som Julia sa. Skolan har ju kunskapskrav som måste tillgodoses och då kan det, 
menar Julia, vara svårt att respektfullt bemöta alla barn i sorgen. Julia menade att som pedagog måste 
du ju även få alla elever att klara målen. Om en elev ska få sörja hur mycket som helst kommer den 
eleven att halka efter vilket inte blir bra.  
 
Julia sa att barn kan ställa så många olika frågor. Hur ska du som pedagog vara i dessa situationer? Det 
är inte alltid så lätt, menade Julia, att veta hur du ska reagera och vara när ett barn frågar eller tar upp 
saker du inte är beredd på. Julia gav ett exempel:  
 

Hur bemöter man och hur reagerar man som vuxen? Sitter man 
bara och lyssnar? Det händer ju att barn bara säger något jobbigt 
när de sitter och ritar, och då blir man så ställd som pedagog, hur 
reagerar jag nu? 

 

Julias menade att det inte alltid är så självklart som du tror att veta svaret på frågor barnen ställer. Julia 
sa även att hon är så ung och ny i yrket ännu att hon känner att hon inte fått så stor erfarenhet av barn i 
sorg ännu. Julia sa att: 
 

Man vet inte vad man ska säga, man blir väldigt ställd i en sådan 
situation. När man pratar med en kompis reagerar man ju som 
person, men som pedagog, hur ska man reagera då? Jag kan ju 
känna när jag är så pass ung som jag är, att jag har inte så mycket 
erfarenhet och det är då svårare att veta vad man ska säga, så jag 
brukar försöka att lyssna in barnen.  

 

5.2 Sammanfattning 

Samtliga pedagoger upplever att de har för lite kunskap om barns sorgearbete för att kunna stötta 
barnen och eleverna i deras sorg. Samtliga pedagoger är ense om att sorgeprocessen måste ta tid och att 
det är viktigt att stötta barnet och finnas där när barnet behöver stöd och hjälp.  

Margaretha och Julia talar om de problem som kan uppstå om barnens sorgearbete tar för lång tid. De 
båda påtalar problematiken som kan uppstå när barnets sorg ger inverkan på dennes skolgång. Julia tog 
upp de mål eleverna skall måste uppnå enligt Lgr11.. Julia menade att ett sorgearbete som gör inverkan 
på barnets skolgång kommer missgynna eleven på längre sikt.  
 
Margaretha tog upp den olust många elever i kris kan känna för skolan samt den frustrationen du som 
lärare känner när han eller hon inte når fram till eleverna. Hon menade att en elev som har ett 
”oönskat” beteende är svårare att tycka om än den elev som sköter sig i skolan. Det oönskade 
beteendet kan då delas in i att eleven inte koncentrerar sig tillräckligt på skolarbetet och lägger för lite 
fokus på vad pedagogerna tycker är viktigt.  
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5.3 Gränssättningar för barn som befinner sig i kris och sorg 

 
Karl-Lennart anser att det inte finns några gränser för hur länge ett barn får sörja, han menar att sorg 
måste få ta den tid det tar och att det inte går att skynda på ett sorgearbete hos barnen. Karl-Lennart sa 
att: 

Jag anser att det är viktigt att barn får tid på sig att sörja, ett barn 
måste ha rätt att sörja så länge han eller hon behöver. Jag tror inte 
att det är bra att barnen skyndas igenom sorgeprocessen utan att 
det är viktigt att sorgprocessen får ta lite tid. Alla barn sörjer ju på 
olika sätt och som pedagog kan vi inte skynda på och ta över 
barnens sorg och börja styra över tiden.  

 
Ingrid har samma åsikt, hon menade att det är viktigt att tänka att alla sörjer olika länge och att ingen 
kan skynda på den processen. Vissa barn behöver längre tid på sig och då är det viktigt att låta barnen 
ta den tiden. Ingrid sa dock att hon tror att det är viktigt att försöka tala med barnen när sorgen är svår 
för barnen, att erbjuda och visa att du finns där. Ingrid sa att:  

Det är bra att försöka få in en positiva tanke hos barnet ändå. Att 
se till så att han eller hon inte helt försvinner i barngruppen utan 
ha ett mål att han eller hon ska tillbaka till barngruppen igen. Jag 
är viktigt att försöka göra detta ganska snabbt så att inte barnet 
tappar fokus helt. Jag tror att man ska vara närvarande hela tiden, 
så gott det går och så mycket som möjligt.  
 

Ingrid berättade att hon inte tror att det går att sätta ett datum på när barns sorgearbete tar slut, utan att 
det är så olika och att tiden kommer att variera för olika barn. 
 
Margaretha ansåg att det är viktigt att låta barnet ta den tiden barnet behöver för att sörja och att ha 
förståelse för att det kan ta tid. Margaretha sa: 
 

Jag tror att det inte finns några gränser över hur länge man får 
sörja. Men jag tror att man bör försöka se till att sorgen inte tar 
över ens liv. Man måste försöka vinna över sorgen så att sorgen  
inte vinner över ens eget liv. Sorgen har man ju kvar, och man 
måste ju få vara ledsen men man bör ju komma tillbaka till livet 
någon gång. Om man tar ledigt för länge från skolan kanske man 
gräver ner sig för mycket och det är ju inte bra det heller. 

 
Margaretha berättade att hon tror att det finns en viss risk för att barn gräver ner sig för länge i sorgen 
och att detta tar för stor plats i livet för vissa människor. Hon tog ett exempel från sociala medier som 
Facebook, som Margaretha brukar använda sig av på sin fritid: 
 

Jag vet människor som på sociala medier skriver att de saknar sina 
föräldrar och uttrycker sig med att de sörjer dem varje dag. Detta 
tycker jag är hemskt för det blir ju ett sätt att låta sorgen ta över 
ens liv.  
 

Margarethas tog ett exempel från vänner som förlorat sina föräldrar för flera år sedan, och hon menade 
att det inte inte är sunt att sörja varje dag, utan att någon gång måste du gå vidare i livet och börja se 
livet ur andra vinklar.  
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Julia talade om att det finns begränsningar i barns sorgearbete eftersom det gör inverkan på de mål 
barnen i skolan ska uppnå i skolan. Hon menade att det är lättare att låta ett barn i förskola- och 
förskoleklass sörja fritt medan det blir svårare ju äldre barnet är. På gymnasiet ska ju eleverna klara 
betyg och om eleven då inte är närvarande är det svårt att ge eleven de höga betyget han eller hon fått 
om denne hängt med:  

Jag kan ju tänka mig att i förskolan och förskoleklass är det lättare 
att se sånt här än i grundskolan där det är mer inrutat. Hur tillåter 
man barnet sörja utan att att det inte förlorar det som eleven 
måste göra? Sen hur man ska reagera när de andra barn säger 
något? Ska jag försöka skydda barnet som sörjer nu eller ska jag 
ska jag svara på de andra barnen frågor?  
 

Julia menade även att du som pedagog ibland måste bryta av när ett barn sörjer så att han eller hon inte 
talar för öppet i gruppen och därmed skrämmer de andra barnen. Hon påpekade även att det ibland 
kan vara svårt att veta när du som pedagog bör ingripa och när du kan vara passiv.  
 

5.4 Sammanfattning 

Pedagogerna har olika åsikter om hur länge ett barn har rätt att sörja. De anser att barnet ska stå i 
centrum. 
Julia arbetar i förskoleklass och är relativt nyexaminerad och Margaretha har arbetat som 
mellanstadielärare i en termin. Innan detta har hon haft olika vikariat bland annat som Svenska som 
andraspråkslärare.  
Samtliga pedagoger är överens om att sorgarbetet måste få ta tid, men de har olika uppfattning om hur 
länge och hur stor tid ett sorgearbete ska fortgå.  
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5.5 Respektfullt bemötande av sörjande och krisdrabbade barn 

Julia sa att det är jättesvårt att veta hur ett respektfullt bemötande skall vara med barnen. Hon menade 
att det inte är bra att tvinga barnen att tala om något det inte är redo för. Samtidigt tog Julia upp tankar 
kring hur du som pedagog ska tänka om resten av barnen pratar om händelsen. Hur viktigt det är att 
inte barnet som sörjer blir utsatta och påtvingat frågor av klasskamraterna. Hon menade att det är 
viktigt att försöka bryta av där och istället tala med barnen: 
 

Där kan man ju fundera över hur mycket man ska ta upp med 
klassen, men man måste ju vara försiktig där med, man kan ju inte 
kränka eleven som sörjer det gäller ju att inte lämna ut för mycket. 
 

 
Ingrid sa att hon tror att det är viktigt att lyssna in barnen. Att svara på barnens frågor och funderingar 
och att inte krångla till det.  Hon menade att det är viktigt att vara öppen och ärlig med barnen och 
förklara så gott det går. Ingrid tog även upp hur viktigt det är att visa barnen sina egna känslor av 
ledsamhet: 

Jag tror att det är viktigt att som vuxen via känslor, att du visar att 
du också kan bli ledsen och gråta. Att våga visa känslor, kanske inte 
just på en gång eller det är svårt... Om man då förlorar ett barn på sin 
förskola eller skola, att visa att fröknarna kan bli ledsna precis som 
barnen är jag tror det är viktigt att visar det.  
Om barnen är ledsna, så tror jag det är viktigt att visa att man 
finns där för dem när de kommer med sina frågor och 
funderingar, att man finns närvarande och kan svara på frågorna 
så gott det går. Jag har inte så stor erfarenhet så det är så svårt då 
också...  
 

Ingrid talade även om hur viktigt det är att låta barnen ha sin sorgeperiod och att se olika beteenden 
hos barnet. Hon menade att det är viktigt att se varningssignaler som eventuellt kan komma upp. Om 
ett barn blir utåtagerande eller inåtvänd när det gått en tid är det trots allt viktigt att kunna inse att 
barnet går igenom en sorgeperiod: 

 
Jag tycker man får ha det med sig att det också är en reaktion. En 
del barn kanske blir utåtagerande och slåss medan andra kanske 
blir inbundna och då är det bra att vara där och förklara och få 
barnet tillbaka igen på sin ”normala” nivå. Jag tror att det är viktigt 
att ha med sig det. 
 

Karl-Lennart svarade att han anser att det är viktigt att barns sorgeprocess får ta tid och att det därmed 
är viktigt att lyssna in barnet. Han sa att hans tankar kring ett respektfullt bemötande var: 
 

Jag tycker det är viktigt att inte avleda sorgearbete hos barnen, 
utan att barnen får ges tid att sörja. Även om ett barn är ledset 
och detta stör verksamheten, måste vi som professionella 
pedagoger ändå bemöta barnet på ett respektfullt sätt där barnet 
ges möjligheter att sörja och få chansen att må bra. Om ett barn 
förlorat ett syskon eller en mamma så måste barnet få sörja så 
länge han eller hon behöver det.  
 

Han menade att det är viktigt att låta sorgen ta den tid det tar och att det är den viktigaste delen i att 
bemöta barnen respektfullt. 
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Margaretha anser att det är viktigt att ge eleverna tillfällen att tala om det som hänt dem. Hon talade om 
vikten att finnas där och stötta eleverna när de mår dåligt. Hon sa även att hon personligen tror att det 
ibland kanske är lättare för eleverna att tala med sina lärare, eftersom lärarna är utomstående och det 
därav inte blir lika jobbigt som att tala med sina föräldrar som förmodligen själva sörjer och går igenom 
en jobbig period: 

Någonting som är viktigt, tror jag, är man som klasslärare om 
man har en elev som förlorat en förälder i sin klass, att man 
erbjuda barnet att få tala om saken. Jag kan tänka mig att det är 
lättare att prata med sin lärare än med sina föräldrar som själva är 
så inne i sin egen sorg. Jag tänker att man kan bemöta barnet med 
ord som ”du kan få prata med mig”. Men detta är inget man ska 
tvinga på barnet utan man bör låta barnet ta den tid han eller hon 
behöver, och utgå ifrån att låta barnet tala om det jobbiga när 
barnet känner för det. Alla barn vill ju inte tala om saken här och 
nu. Det är viktigt att visa att man finns där när eleverna vill prata 
oavsett ämnet. Där behöver de ju inte vara den döda man talar 
om, utan att diskutera döden med frågor som: Vad tror du? Tror du 
på änglar? Jag tror det är viktigt att man lyssnar in och absolut inte 
tvingar barnet till något han eller hon inte är redo för.  

5.6 Sammanfattning 

Samtliga av de pedagoger jag intervjuat anser att det är viktigt att bemöta barnen med respekt. De anser 
att det är viktigt att fundera på vad barnen tycker och känner. Julia tog upp tankar kring att bemöta 
resten av elevgruppens frågor utan att kränka eleven, hur svårt det är att veta hur mycket information 
pedagogen kan ge ut till eleverna. Ingrid ansåg att det är viktigt att finnas där och se alla tänkbara 
handlingar hos barnet som ett tecken på att barnet går igenom en sorgeprocess. Hon menade att som 
pedagog måste du låta barnet ta den tiden och att se det som en period i barnets sorgearbete. 
 
Karl-Lennart anser att det är viktigt att visa att du finns där för barnet och låta sorgeprocessen ta den 
tid den tar trots att den kan gå ut över verksamheten.  
 
Julia tog upp problematiken med att tala med resten av elevgruppen om ett enskilt barns sorgarbete. 
Hon talade om hur en pedagog respektfullt bemöter resten av barngruppens frågor utan att kränka den 
eleven som sörjer. Hon sa även att det är viktigt att finnas där och lyssna så att du som pedagog kan 
bryta diskussionen om frågorna upplevs som kränkande för de utsatta barnet. 
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6. Diskussion och slutsats 

Jag kommer under 6.1 och 6.2 jämföra informanternas svar med tidigare forskning.  

6.1 Pedagogers maktroll i barns sorgearbeten 

Av de pedagoger jag samtalat med finns det överlag en åsikt om att sorgearbetet hos barn är 
individuellt. Pedagogerna anser att det inte går att stressa bort sorgen, utan att barnen måste få den tid 
det tar för dem att sörja. 54Detta stödjer Furhmans teorier kring att ha förståelse för att all sorg är 
individuell. Likt Furman skriver så bör alla förstå att det inte finns något rätt eller fel i barns  
sorgarbetet.55 Något pedagogerna jag intervjuat styrker med sina åsikter och tankar kring barns 
sorgearbete.  
 
Julia och Margaretha anser att det är viktigt att begränsa barnens sorg till viss del, att sorg inte bör ta 
över barnets liv. Julia och Margarethas tankar kopplar jag till det Dyregorv teorier att många pedagoger 
ser sorgen hos barn som ett problem.56 Eleverna har tappat koncentrationen och verkat ointresserade 
av skolan eftersom sorgen upptagit för stor del av barnens liv. Dyregrov skrev att det finns en okunskap 
hos pedagogerna kring barns sorgeprocess och att det därmed är svårt för pedagogerna att acceptera 
att ett sorgearbete får ta hur lång tid som helst.57 Utifrån vad Julia och Margaretha svarat kan jag dra 
parallellerna att de båda anser att sorgearbete för barn är bra. Men ett sorgearbete får inte ta allt för 
stort utrymme i skolans verksamhet. Jag har förståelse för Julia och Margarethas argument, att det kan 
uppstå en frustration hos pedagogerna när eleverna tappar intresse för skolan och låter sorgen ta över 
deras liv. Pedagogerna vet att eleverna har mål att uppfylla under skolans redan pressade scheman, och 
när eleverna istället struntar i detta står pedagogen maktlös och ser eleverna försvinna utan att kunna 
göra någonting åt det.  
 
Min teori är att många pedagogers känsla av att vara maktlösa i situationen är tidsbundna och de krav 
som förskolan och skolan bör uppnå och uppfylla gör det svårt för dem att tillåta att barnen sörjer fritt 
i verksamheten. Om barnet väljer att inte medverka i vissa situationer kommer det tappa för mycket. 
Vilket i sin tur leder till att det blir svårt för barnet eller eleven att hänga med i arbetet i framtiden om 
denne tappat just den grundläggande delen i arbetet.  
Bytting skriver att skolan blir ett tvång för många elever där de blir tvungna att medverka trots att det 
kanske inte alls vill. När barn mår dåligt och därav inte vill vara i förskolan och skolan. Det är ett svårt 
dilemma när pedagogerna måste tvinga barnen att befinna sig där ändå. Det blir ett problem där 
pedagogen dels måste tänka på barnets önskemål, dels finnas där för resten av barnen i verksamheten 
och inte endast det barn som sörjer. Jag tror att det är lättare för pedagogen att välja den stora massan 
och helt enkelt skjuta det enskilda barnet som sörjer åt sidan, då det barnet är endast ett medan de 
andra i gruppen kanske är tjugo stycken.  

Dyregrov skriver om hur barn som förlorat en förälder ofta känner sig förföljda och att de tycker sig få 
skulden för allt som sker i verksamheten.58 Flera av de pedagogerna jag intervjuade menar att barnen 
skall har rätt att få utlopp för sin frustration och ledsamhet. Ingrid talar om betydelsen av att alltid 
lyssna in barnen och finnas där för dem, att lyssna till barnets svar och försöka finnas där som ett stöd. 
Samtidigt berättar Margaretha om frustrationen hon känner i arbete med barn som mått så dåligt 
psykiskt att det struntat i skolan. Hon berättade om hur svårt det är att tycka om ett barn som visar så 
stort ointresse för skolan och menar att det därmed inte är en enkel uppgift att stödja. Min uppfattning 

                                                 
54 Furman Det är aldrig för sent att få en lycklig barndom,s.108 (1997) .  

55 Furman Det är aldrig för sent att få en lycklig barndom,s.108 (1997) 

56 Dyregorv Atle Sorg hos barn. s.102 (2007) 

57 Dyregorv Atle Sorg hos barn. s.102 (2007) 

58 Dygegrov Atle Barn och trauma. s.213-214 (2010) 



  24 

av det Margaretha berättade är att det finns en frustration hos pedagoger att acceptera en sorg som tar 
över verksamheten. Även om pedagogerna har förståelse för varför barnet handlar som han eller hon 
gör, så upplevs det ändå inte som ett bra beteende eftersom pedagogerna förväntar sig att barnen ska 
gå vidare och behandla sorgen på samma sätt som de gör, genom att visa en stark sida utåt och behålla 
sorgen på insidan. 
 
Julia sa att hon tror att det är lättare att acceptera ett barn som sluter sig och vänder sig inåt än det är att 
acceptera ett beteende där barnet visar ett allmänt ointresse för verksamheten. Hennes tankar kopplar 
jag ihop till Bartholdsson teorier kring att vägen till att vara en god elev betyder att eleven måste lära sig 
förstå och acceptera skolans gränser och vilket handlingsutrymme barnet har. Min tolkning av detta blir 
således att Bartholdsson menar att elevernas spelutrymme i skolan är begränsat och eleven bör veta sin 
plats i skolan. Det accepterade beteende i skolan blir att vara en duktig elev som gör som läraren säger.  

Börjesson menar att det aldrig upplevs som roligt för någon att utsättas för makt.59 Min upplevelse är 
att pedagogerna inte alltid medvetet utövar makt på eleverna. Min uppfattning efter att ha lyssnat på  
lärarnas tankar är lärarnas upplevelser av att känna sig osäkra på hur de ska bemöta barn i sorg. De har 
för lite kunskaper om barns sorgearbete och därmed så sätter de gränser för barnets sorgearbetet och 
utövar en form av makt för att ta kontroll över barnet och resterande barngrupp. Detta upplevs därmed 
av barnen som att läraren inte förstår dem. Min uppfattning är att pedagogerna själva inte är medveten 
om den form av makt de utöver på barnen/eleverna genom att begränsa barnens sorgearbete.  

Jewett skriver att barn som förlorat en nära anhörig kan förändra sitt beteende och utföra saker som  
pedagoger upplever som störande och inte önskvärda. Jag kopplar ihop Jewetts teorier med vad Julia 
berättade för mig angående att hon tror att det är lättare att acceptera ett barn som sluter sig och inte 
visar något, än ett barn som stör verksamheten. 

Min uppfattning är att det finns en förväntan att barn ska bete sig på ett sätt som pedagogerna anser 
vara önskvärt. På grund av det får pedagogerna stor makt i barnens sorgearbete, då pedagogerna blir de 
som sätter gränser hur länge barn har rätt att sörja. Detta skiljer sig något mellan pedagogerna men till 
stor del är min uppfattning att verksamma pedagoger anser att barns sorgearbete inte bör ha för stor 
plats i skolan och förskolans verksamhet. Vissa pedagoger anser att barnen ska få sörja fritt, medan 
andra anser att barnen skall hålla sitt sorgearbete inom rimliga ramar. Därmed har pedagogerna en stor 
maktposition i barnens sorgearbete eftersom varje pedagog själv kan bestämma över rimligt beteende 
och rimlig längd för sorgen hos varje barn. Det betyder således att varje barn och elev får ett begränsat 
spelrum då pedagoger bestämmer över när ett beteende hos eleverna är bra eller dåligt. Lärare har en 
maktposition med makt att bestämma över elevens sorg och pedagogen kan sätta gränser över hur 
länge barnets sorg får påverka verksamheten. 
 
Då lärarna jag intervjuat arbetar med olika åldrar och har olika lärarutbildningar, upplever jag att svaren 
hos pedagogerna skiljer sig åt. Förskolan arbetar med barnen som utgångspunkt, i att varje barn ska få 
utvecklas på sin nivå, och arbetet i förskolan är individuellt med utgångspunkt på det enskilda barnets 
behov. Därmed finns det ett annat synsätt hos pedagogerna i förskolan än i skolan, där det finns mål 
som skall uppnås. Ingrid som arbetar i förskolan anser att det viktigaste är att se barnen. Julia och 
Margaretha som arbetar i skolan anser att det är viktigt att utgå ifrån de kunskapskrav som skolan har, 
och svarade därmed utifrån målrelaterade tankar där de båda menar att ett barns sorg inte kan vara för 
evigt utan att det  är  pedagogens uppgift att bryta sorgen hos barnet om den tar för stor plats i 
verksamheten.  
  
De olika pedagogernas syn på sorgearbete hos barn tycks baseras på den skilda pedagogiken som finns 
mellan förskola och skola, men även att ju äldre ett barn är, desto mer förväntas det att barnet skall vara 
stark och klara av att inte visa känslor utåt.  Bartholdsson skriver att ju äldre ett barn blir, ju mer 
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förväntas barnet kunna läsa av sin lärare och tolka sin lärare för att göra vad läraren upplever som ett 
rätt beteende.  
I en klassrumssituation så tror jag att en elev förväntas uppföra sig och kunna förstå regler, medan ett 
barn i förskolan har mer frihet. Där kan barnet bestämma över hur han eller hon vill sörja, då det inte 
är lika höga krav på barnen i förskolan, och därmed har barnen möjligheten att sörja fritt utan att 
pedagogen känner kravet att bryta sorgen hos barnen.  
 
Dyregrov skriver att lärare lätt kan kritisera elevers prestationsnivå efter att eleven hamnar i kris. Här 
menade han att eleverna känner sig kritiserade och inte blir betrodda när de mår dåligt och pedagogerna 
förväntar sig att barnen bör ha gått vidare i sorgen när en tid passerat.60 Jag kopplar ihop detta 
påstående med vad Margaretha berättade för mig om barnen hon träffat som finner olust  med skolan. 
Margaretha berättade hur frustrerad hon blev av elever som skolkat och visat att de inte mäktat med 
skolan. Hon berättade hur det var svårt att ”tycka om” dessa elever. Margarethas berättelse kopplar jag 
ihop med Dyregrovs tankar om ett ”inte önskvärt beteende” när ett barn inte medverkar utan förstör 
den planering som pedagogen satt upp.61 Samtidigt som jag reagerar på hur hemskt det låter att kritisera 
barnens prestationsnivå, så har jag förståelse för pedagogernsfrustration. Om pedagogen gjort upp en 
planering, så vill han eller hon gärna att den skall följas. Det är därmed svårt att svara på om 
Margaretha gör rätt eller fel i att bli irriterad. Samtidigt som skolan har mål att uppnå så mår barnet 
dåligt och orkar därmed inte hänga med som de andra barnen. Barnets beteende förstör för resten av 
klassen. Min uppfattning är att detta drar ner stämningen för de övriga eleverna vilket inte är rättvist 
mot dem. Om barnet ges chansen att sörja under den här perioden i livet, kommer kanske  motivation 
för studierna senare under läsåret när han eller hon är redo för studierna. Jag anser att det är bättre att 
låta eleven vänta tills tiden är inne istället för att pressa på eleven och bli irriterad för att han eller hon 
inte lägger lika stor fokus på studierna som resten av eleverna i klassen.  

6.2 Pedagogernas åsikter om barn i sorg och kris 

 
Samtliga pedagoger jag intervjuat anser att sorg och kris hos barn är svåra begrepp. Pedagogerna ansåg 
att det är viktigt att låta barnen sörja, att sorg är något som måste få ta tid. Jag tänker att det likt Rädda 
barnen menar att det är alldeles för lite tal om sorg och krishantering i förskolan och skolan. Det är 
något som pedagogerna förväntas kunna utan någon utbildning. Jag ställer mig dock kritiskt till detta, 
då min uppfattning är att det är svårt att kunna vara professionell i något du aldrig tidigare upplevt eller 
studerat.  

Samtliga av pedagogerna berättade för mig att de aldrig fått någon form av utbildning i hur de ska 
hantera barn som hamnar i kris. Jag tror detta har och göra med den olust som många upplever med 
döden i stort. Människor talar ogärna om döden, då många har erfarenheter av döden på ett eller annat 
sätt. Döden kan vara skrämmande för personer med erfarenhet av den, men för barn som inte har 
några erfarenheter av döden sedan tidigare är den inte alls lika läskig. Monica Fahrman skriver att barns 
frågor om döden upplevs som svåra för vuxna, och hon menar att detta förstorar frågorna barnen 
ställer istället för att svara sakligt på dem. Min personliga åsikt är att det inte är speciellt konstigt att 
känna oro när ett barn ställer frågor om döden. Upplevelser av döden är ofta sorgliga, och med den 
erfarenheterna av döden finns därmed en rädsla hos flera att tala om döden. 
 
Jag tror att döden ses som något större hos personer med erfarenhet av döden än den är hos barn som 
inte upplevt tidigare i sitt liv. Många tror att de måste ”skydda” barnen och därmed väljer bort tala om 
döden med barn. Jag tänker att att de sätt som är menade att skydda barnen mot samtal om döden, 
stjälper mer än de hjälper. 
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Fahrman skriver att omvärlden försöker skydda barnen från döden genom att säga ord som att han 
eller hon har somnat in eller gått bort. Fahrman menar att detta inte är ett bra sätt att uttrycka sig på, 
utan hon anser att det är bättre att vara ärlig mot barn och säga att personen i fråga har dött.62 Jag är 
villig att hålla med Fahrman i detta argument. När barnen upplever döden tror jag att det är dumt att 
uttrycka sig som att personen somnat in, för döden är egentligen inte något som någon bör vara rädda 
att tala om. Döden är en naturlig del i livet. De som är rädda för att samtala om döden lär barnen att 
döden är något skrämmande och genom att föra över sina känslor och tankar till barnen, kommer 
barnen bli rädda istället för hjälpta. 

Pedagogerna som jag intervjuade anser att det är viktigt att låta barnen sörja, och samtliga av dem anser 
att barnen ska ha rätt att uttrycka sin sorg. Margaretha säger till och med att hon tror att barnen kan 
uppleva det lättare att tala med en lärare än med sina föräldrar. Julia tycker att det är viktigt att lyssna in 
barnen och bryta om samtalen blir för ”läskiga” för barnen.  

 
Julia poängterade hur svårt det är att veta hur ett respektfullt bemötande ska vara. Hon berättade för 
mig om sina tankar kring problematiken kring resterande barn i barngruppen / klassen som kan ställa 
frågor som kanske kan upplevas som obehagliga för det utsatta barnet. Hon menade att barnet som 
sörjer kan må dåligt över att höra hela klassen fråga om varför personen dog och det därmed blir 
jobbigt för de utsatta barnet som i det här skedet inte får chansen att själv säga om han eller hon vill 
prata om saken.  
 
Precis som Julia tar upp är det inte enbart barnet som sörjer som har frågor, utan hela barngruppen kan 
ha frågor- och funderingar kring det som inträffat. När någon dör ställs flera barn än det utsatta barnet 
inför frågor och kanske även rädslor. Här anser jag att det är viktigt att pedagogerna har beredskap för 
att besvara de frågor övriga barn har om det tragiska som inträffat.  

 
Jag tror att det som pedagog är viktigt att tala med övriga barn i gruppen. Jag tror att många pedagoger 
känner en oro för att kränka det sörjande barnet om de talar med resterande klass om vad som skett. 
Däremot tror jag att pedagogerna får ut mer av att vara ärliga inför klassen och tala om det som skett 
istället för att tysta barnens frågor och därmed få dem att inte tala om händelsen. 
Detta kopplar jag ihop med det Bøge och Digeskriver om vikten att ha en öppen dialog med barn och 
deras föräldrar. Han menar att kris lätt kan ge upphov till ryktesspridningar och att det därmed är 
viktigt att ha en öppen dialog där det är högt till tak och frågorna får komma från alla håll. Här tror jag 
det är viktigt att pedagogerna svarar så ärligt det går och visar att inga frågor är fel. Jag tror att Bøge har 
rätt i det han skriver och att pedagogen måste låta barnen och föräldrarna diskutera det som skett 
tillsammans med verksamheten då detta förhindrar att rykten börjar spridas och detta i sin tur skapar en 
oro hos barnen som inte förstår vad som skett. Detta är som jag ser det viktigt oavsett ålder på barnen. 
Bøge och Dige skriver att barn kan fantisera ihop att personer som dött kan komma tillbaka. Det 
upplever jag som en viktig aspekt att hålla i minnet och därmed bör pedagoger inse hur viktigt det är att 
ge barnen chansen att tala om vad som hänt. Pedagogen borde våga ta diskussionen med barnen trots 
att frågorna upplevs som svåra. Jag tror att barnens frågor är viktiga att svara på, och som pedagog är 
det viktigt att aldrig lägga locket på när barnen ställer frågor, utan alltid ha en öppen dialog så barnen 
får chansen att tala ut om saker som tynger dem. 

Margaretha berättade att hon upplevde det som att barn som sörjer ofta försätter sig själva i 
försvarspositioner där de låtsas som att de inte bryr sig om vad som hänt. Jag kopplar samman 
Margarethas berättelse med Dyregrov som skriver att barn som sörjer ofta känner sig attackerade av 
sina lärare och upplever det som att lärarna är ute efter att ”sätta dit dem”. Som lärare finns krav från 
skoledningen att undervisa eleverna så att de lär sig och klarar målen i skolan. Samtidigt som du 
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försöker stötta eleverna finns det en eller flera elever som inte visar motivation och som kanske rent av 
struntar i skolan. Pedagogen vet att eleven  eller eleverna har potential att klara skolarbetet men istället 
för detta så gör eleven något annat. Jag tror att det där och då är lätt att pedagogen väljer att klandra 
eleven och talar om för honom eller henne att den kan bättre än så här, för att visa sitt missnöje. 
Pedagogen ställer alltså krav på eleven att förbättra sig krav som eleven i sin sorg kanske inte mäktar 
med just då. Därmed ser eleven ett krav istället för som pedagogen tänkt sig, uppmuntrande ord. Men 
eleven hör pedagogen säga att han eller hon är dålig och att, pedagogen förväntar sig se en förbättring 
hos eleven omgående. 

Ingrid talade om hur  pedagoger bör agera om barnet blir utåtagerande eller inåtvända när barnet sörjer. 
Ingrid sa att hon tror att det är viktigt att ha detta med sig, och att hela tiden tänka att det kommer 
uppstå vissa reaktioner hos barnet. Jag kopplar samma detta med Jewetts teorier kring  barn olika 
sorgereaktioner.63 Vissa barn sluter sig medan andra barn blir mer öppna. Många barn har behov av att 
vara hjälpsamma och vill upplevas som duktiga. Jag anser att det är viktigt som pedagog att vara 
medveten och ha förståelse för barnets beteende. De måste vara uppmärksamma när barn enbart gör 
bra ifrånsig.  
 
 Det är inte sunt att ett barn att försöka vara sina pedagoger till lags hela tiden, eller att ha barn i 
gruppen, likt dem Margaretha berättade om barn som varit utåtagerande och mobbat andra.  

Jag tror att det är viktigt att hela tiden försöka tänka: Varför agerar barnet så här? Istället för att värdera 
det som ett bra eller dåligt beteende. Det viktiga är att som vuxen istället ställa sig frågan: Om barnet 
beter sig så här är det något som inte står rätt till, jag måste göra något för att hjälpa de här barnet. Jag 
tror det är lätt att pedagoger säger ifrån när det är ett negativt beteende som mobbning och slag. Detta 
faller sig naturligt för pedagogerna, men när ett barn istället gör saker som pedagogerna upplever som 
positivt så som att städa upp efter sig eller andra, eller barn som är tillagas och anpassar sig efter 
verksamheten och pedagogerna. Då reagera inte pedagogerna på samma sätt, utan istället tänker de att 
barnet är så duktig som lägger ner så mycket tid på skolarbetet.   
Här måste pedagogerna istället se en varningsklocka och tänka på om det finns det någon annan orsak 
till att barnet slåss eller arbetar för hårt? Det viktigaste med barn i sorg anser jag är att hela tiden vara 
vaksam och finnas där för barnet och aldrig tro att barnet gått vidare. För sorgen bär barnet/eleven 
med sig resten av sitt liv. 
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7. Sammanfattning 

Syftet med arbetet var att undersöka hur pedagoger i förskolan och grundskolans tidigare år arbetar 
med bemötandet av barn och elever som befinner sig i kris.  

Jag frågade pedagogerna om deras tankar kring barn i sorg och kris samt om det fanns begränsningar i 
hur länge ett barn har rätt att sörja i verksamheten. Jag frågade pedagogerna om deras syn på 
respektfullt bemötande av barn i sorg. En av frågeställningarna var även vilka pedagogiska problem 
som kan uppstå i verksamheten när ett barn sörjer eller befinner sig i kris.  

Jag har använt mig av kvalitativa studier i mitt examensarbete. Genom att intervjua verksamma 
pedagoger i förskolan och grundskolan har jag fått svar på pedagogernas tankar och åsikter kring barn i 
sorg och kris. Jag använde mig av diktafon under samtalen med pedagogerna för att på så vis kunna 
återlyssna på pedagogernas svar vid transkriberingen. 

Jag har i mitt arbete kommit fram till att pedagoger har en maktroll i barn sorgarbete. Pedagogerna i 
framförallt grundskolan anser inte att barns sorgarbete bör ta för stor plats i verksamheten. 
Pedagogerna i de yngre åldrarna som förskolan och förskoleklass hade dock en större förståelse för att 
barnets sorgarbete kan ta plats i barnet liv. Grundskollärarna ansåg att trots att barnets sorg är viktig 
måste pedagogerna ändå se till att barnen inte lägger för stor fokus på sorgen. Detta då barnens 
sorgarbete kan ge för stor inverkan på barnet skolgång och de krav på måluppfyllelser som skolan har. 
Pedagogerna jag intervjuade berättade för mig att de hade relativt få kunskaper om barn i sorg och att 
detta inte är något det upplevt speciellt ofta, eller ens fått utbildning inom. Slutsatsen är att sorgearbetet 
hos barn inte får ta för stor plats i den pedagogiska verksamheten. Pedagoger anser att barnet måste 
anpassa sig till de mål skolan har. Sorgen får enligt flera av pedagogerna inte ta över barnets liv, och det 
är därmed viktigt att barnet så fort som möjligt återgår till att vara samma elev som han eller hon var 
innan sorgen bröt ut i barnet liv.  
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Bilaga I 

Informationsbrev.  

Information om intervjustudie 

Mitt namn  är Madeleine Stenberg och jag läser min sista termin på Högskolan Dalarnas lärarprogram. 
Just nu skriver jag på mitt examensarbete. 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka verksamma pedagogers förhållningssätt till barns 
sorgeprocess med fokus på barn som förlorat en nära anhörig.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Då intervjugenomförandet ska passa både dig och mig så diskuterar vi tid och plats som passar oss 
båda. Intervjun kommer ta cirka en timme och den kommer dokumenteras med ljudinspelning som jag 
sedan kommer transkribera till text. Du kommer få ta del av en utskrift av den transkriberade intervjun. 
När examensarbetet är färdigt och godkänts kommer ljudinspelningen att raderas. 

 
Jag kommer använda mig av fiktiva namn så du som person inte kan återkopplas till texten, Jag kommer 
heller inte uppge namn på din förskola/skola eller hemkommun. 
 
Examensarbetet presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering.  
  
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
 
  
Kontaktuppgifter student, Madeleine Stenberg, v08madst@du.se (Manhemsvägen 34, 79131 Falun) 
Kontaktuppgifter till min handledare på högskolan Dalarna, Hanna Trotzig htr@du.se  

mailto:v08madst@du.se
mailto:htr@du.se


  32 

Bilaga II 

INTERVJUGUIDE 

Syftet.... 

Samtalsområden: 

- Pedagogiska problem? 

- Gränser? 

- Respektfullt bemötande? 

 

 

 

 


