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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares förhållningssätt till elevers sorg och hur de 

resonerar kring mötet med elever i sorg. Genom denna studie undersöks och besvaras frågor 

om hur lärarna definierar fenomenet sorg - både egen sorg och elevers sorg, hur de förhåller 

sig till elever i sorg samt hur resonerar läraren om mötet med elever i sorg.  För att kunna 

besvara dessa frågeställningar genomförs tio intervjuer med lärare som arbetar från 

förskoleklass till årskurs 3. Dessa intervjuer har sammanställts och analyserats utifrån 

tidigare forskning samt studerats ur ett fenomenologiskt perspektiv.  

Resultatet visar att olika sorters erfarenheter av sorg både ifrån privatlivet, i rollen som 

lärare och från deras kunskaper påverkar hur lärarna se på fenomenet sorg. Men även hur 

lärare förhåller sig till elevers sorg och hur de resonerar kring mötet med elever i deras sorg. 

Utifrån denna studie kan vi se att mer kunskap och fler redskap behövs för att kunna möta 

eleverna på bästa sätt.  

Nyckelord 

barn, intervju, elevers sorg, fenomenologiskt perspektiv  

  



 
 

Förord 

Vi vill tacka alla lärare som har ställt upp på intervju och delgivit oss sina tankar, erfarenheter 

och framförallt sin tid. Ni har gett oss information som gjort oss tryggare inför vårt första 

men inte sista möte med de elever som kommer uppleva kris eller sorg som vi kommer att få 

privilegiet att arbeta med och ha i vår närhet. Med en otrolig öppenhet har ni delgett oss era 

erfarenheter, tankar och upplevelser. Detta har varit en drivkraft för att föra vårt arbete 

framåt och har möjliggjort för oss att genomföra denna undersökning. Utan er hade vi inte 

kunnat genomföra denna undersökning, ett stort tack! 

Andra som vi vill tacka är de lärare som vi har fått möjlighet att arbeta med under vår 

utbildning som varit förlagd på Högskolan på Gotland. Ett tack riktas även mot Uppsala 

universitet i samarbete med Högskolan på Gotland som har möjliggjort denna utbildning på 

Gotland. Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Ylva Bergström från Uppsala 

universitet som har hjälpt oss samt väglett oss fram i arbetet med denna c-uppsats.   
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Inledning 

Snart är vår tre och ett halvt-åriga utbildning till lärare för de yngre åldrarna1 avklarad. Inför 

vårt yrkesliv började vi att reflektera över vad vi har lärt oss under utbildningen. Relativt fort 

kom vi överens om att möten med elever som är i något slags kris och sorg är något som inte 

har behandlats under utbildningens gång. Känslan av att inte ha kunskap om hur man bör 

möta en elev i kris och sorg är för oss skrämmande och vi anser att det är viktigt att kunna 

detta. Därför vill vi skaffa oss en viss förkunskap för att kunna möta våra elever i sorg på 

bästa möjliga sätt.  

I allmänhet tror vi att det finns bristande kunskaper om hur man hanterar elevers sorg. 

Eftersom det inte har behandlats i lärarutbildningen frågar vi oss hur befintliga lärare känner 

inför mötet med elever i sorg. Detta har lett till att vi i denna studie vill ta reda på vilka 

tankar och förhållningssätt lärare har inför mötet med elever i sorg.   

Under studiens arbetsgång har arbetet fördelats mellan oss författare. Under 

datainsamlingen av empirin utförde vi tillsammans 10 intervjuer men med enskilt 

huvudansvar för hälften av intervjuerna. Den huvudansvarige författaren för respektive 

intervju transkriberade och sammanställde även de aktuella intervjuerna. Intervjuerna har 

sedan analyserats gemensamt och en gemensam text har skrivits under rubriken Resultat 

och analys.  

Ansvaret i litteraturöversikt fördelades mellan oss så att Ida ansvarar för Fenomenet sorg, 

Sorgereaktioner och Trygghet - ett grundläggande behov. Sofia ansvarar för Myter om sorg, 

Den komplicerade sorgen, Att möta elever i sorg och Sammanfattningen av den tidigare 

forskningen. Ida har även ansvar för Sammanfattningen och Sofia för Förordet. Gemensamt 

ansvar har vi för Nyckelorden, Inledningen, Bakgrund, Syftet och frågeställningar, Metod, 

Teoretiskt perspektiv, Resultat, Analys, Diskussionen och Konklusionen. 

                                                      

1 Förskollärare – årskurs 3 samt fritidspedagoger.  
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Bakgrund 

I media har det genom åren gått att ta del av olika krissituationer. Några få fall av en lång 

lista av kris- och sorgesituationer är exempelvis tsunamin år 2004, Arbogamorden år 2008 

och terrorattentaten i Norge år 2011. Tsunamin 2004 den 26 december sköljde en enorm 

flodvåg in över land och förstörde allt i sin väg där barn och vuxna förlorade sina liv. 

Arbogamorden skedde på två småbarn och mamman till barnen hittades svårt skadad. 

Terrorattentatet i Norge 2011 var ett av två attentat riktat mot ett sommarläger på ön Utøya 

i Norge där många barn förlorade sina liv i skottlossningarna som skedde på ön. Detta är 

några få av många händelser där barn och unga drabbats. De ovannämnda är extrema 

händelser som resulterat i sorg men det finns även andra sorters sorg. James och Friedman 

definierar fenomenet sorg på följande relativt allmänna sätt: 

Sorg är de motstridiga känslor som orsakas av en förändring eller ett slut på ett välkänt 
livsmönster. Det innebär att alla förändringar av relationer till människor, platser och 
händelser kan orsaka de motstridiga känslor som vi kallar för sorg. (James & Friedman, 2004, 
s.85) 

I samband med förändringar i livsmönster orsakade av skilsmässor, sjukdomar och andra 

hemförhållanden skapas det en sorg för elever och deras familjer. I en krissituation påverkas 

eleven. Andersson och Ingemarsson (1994) menar att det kan påverka elevens 

arbetsförmåga i skolan. Tecken på att eleven eventuellt befinner sig i sorg är ångest, 

sömnrubbningar, trots, magvärk, sängvätning, intensiv nagelbitning, ledsenhet, vrede och 

minnen av sådant som har hänt som ständigt dyker upp och skuldkänslor (Andersson & 

Ingemarsson, 1994, s.59). Hur läraren möter elevens sorg blir alltså centralt för elevens 

välmående.  

Skolverket menar att en elev har bättre förutsättningar att lyckas i skolan om eleven mår 

bra. En sorgesituation kan uppstå när som helst, vilket kan kräva att läraren måste ha 

förutsättningarna och kompetensen för att kunna hantera situationen. På skolverkets 

hemsida finns det länkar till artiklar om krissituationer och mötet med elever i sorg. När det 

värsta händer – om krishantering i förskola och skola (Gustavsson, 2006) är ett stödmaterial 

för lärare där man kan läsa sex olika artiklar. De olika författarna lyfter och beskriver ämnen 

som, att våga möta människor i sorg, exempel på händelser och hur man har arbetat kring 

händelserna, närvarande som vuxen och leken som läkprocess. 

Samtal med drabbade människor framställs nämligen som just »svåra«. I en mening är det 
förstås sant. Sådana samtal kan kännas svåra för den som vill försöka. Det krävs en del mod 
att närma sig människor som just drabbats av olycka och sorg. Men samtidigt är det viktigt att 
inte krångla till det hela. (Gustafsson, 2006, s. 21) 

Att möta människor i sorg och samtalen kring sorgen upplevs av många som svåra och som 

nämns i citatet ovan fordrar det ett visst mod att utföra dessa samtal. Detta är något som 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ut%C3%B8ya
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lärare får möta och försöka hantera på bästa sätt i deras arbete med elever och deras 

familjer för ett gott samarbete mellan hem och skola. 

Det finns en del litteratur som nämner skolan och personalens viktiga arbete med 

bemötandet av eleverna som befinner sig i sorg. Lärarna anses viktiga i den litteratur som 

har tagits del av då lärarna känner sina elever och vet vilket klimat som finns i elevgruppen. 

Lärare förmedlar kunskaper och engagera elever samt arbetar med olika uttrycksformer i 

arbetet med att bearbeta kris- och sorgesituationer (Dyregrov, 2007, s.98). I litteraturen som 

tagits del av betonas det att skolan och personalen bör vara överens om en handlingsplan 

för hur man möter elever i sorg. För att kunna hantera en situation med en elev och dennes 

sorg bättre beskriver Bøge och Dige elevers tankar och känslor när de har kommit tillbaka till 

skolan och hur skolan bör vara förbered inför händelser med elever i sorg (Bøge & Dige, 

2006, s. 105-108).  

Enligt Dyregrov upplevs det som viktigast för barnen att en vuxen finns där och erkänner 

barnens sorg men inte tvingar dem till att prata. Den berörda elevens lärare kan genom att 

visa ett engagemang och se till elevens mående dag för dag samt vara tydlig med att visa och 

uttala att man finns där för eleven kunna hjälpa eleven i sin sorg (Dyregrov, 2008, s.197). I 

skolan måste en viss förberedelse samt kunskap om mötet där eleverna befinner sig i sorg 

finnas. Enligt skolans lagar ska all utbildning och annan verksamhet som rör barn ha 

utgångspunkt ur barnets bästa (Utbildningsdepartementet, 2010, kap.1 10§). Dyregrov vill 

uppmärksamma hur krävande det kan vara för elever som har haft ett syskon som har gått 

bort att gå till skolan och svara på frågor från klasskamrater kring omständigheterna av det 

bortgångna syskonet. Dyregrov påtalar även hur betydande lärarna är och att deras hjälp att 

stödja eleverna i deras omställning i livet efter förlusten har en väsentlig roll (Dyregrov, 

2007, s. 44). Engagemanget från lärare i skolan kan underlätta för eleverna när de 

återvänder till skolan. Det är viktigt att de stöttar eleven som har drabbats av förlust, och 

informerar övriga elever samt pratar med dem kring hur man ska agera och tar vara på deras 

tankar och rädslor (Jarratt, 1996, s.20). 

Gyllenswärd menar att barn och unga har en styrka vid mötet av tragedier. Men det krävs att 

barnen har människor kring sig som de kan dela upplevelsen med och som de kan lita på 

samt vågar ge uttryck för sina tankar och känslor inför (Gyllenswärd, 1997, s. 17). 

Sorg tar mycket energi från den sörjande och enligt Dyregrov uppstår 

koncentrationssvårigheter hos eleverna vilket försvårar det dagliga arbetet i skolan. 

Hanteras eller bearbetas sorgen på ett felaktigt sätt kan den utvecklas till en komplicerad 

sorg2 som blivit större än vad som var innan (Dyregrov, 1995, s.21). Dyregrov menar även att 

omgivningen är avgörande för att sorgen ska få ett hälsosamt förlopp (Dyregrov, 2008, 

s.217-218). Många timmar av veckan befinner sig barnen i skolan och för vissa av eleverna 

                                                      

2 Läs vidare om komplicerad sorg i litteraturöversikten, komplicerad sorg.  

http://opac.hgo.se/pls/bookit/pkg_www_search.ccl_search?in_memory_list_table=dummy&in_action=1&in_ccl_query_encoded=%2522B%25C3%25B8ge%252C%2520Per%2522%252FFF&in_query_type=1&in_format=1&in_no_of_hits=0&in_hit_no=0&in_hitlist_start_no=0&in_literature_list_url=
http://opac.hgo.se/pls/bookit/pkg_www_search.ccl_search?in_memory_list_table=dummy&in_action=1&in_ccl_query_encoded=%2522B%25C3%25B8ge%252C%2520Per%2522%252FFF&in_query_type=1&in_format=1&in_no_of_hits=0&in_hit_no=0&in_hitlist_start_no=0&in_literature_list_url=
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ingår även fritidshemmet i deras arbetsdagar. I skolan har läraren en central roll för eleverna 

då lärarna och eleverna arbetar nära varandra under en stor del av dagen.  

Samtliga författare som har skrivits in i bakgrunden påtalar mestadels om hur man bör göra 

men tycks inte knyta sina argumentationer till egna systematiska (vetenskapliga) studier av 

hur människor upplever samt uppfattar sorg. Mot bakgrund av detta är avsikten med denna 

studie att undersöka lärares förhållningssätt till elevers sorg och hur lärare resonerar inför 

mötet med elever i sorg.   
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Litteraturöversikt 

I detta kapitel behandlas forskning och men även erfarenhetsbaserad litteratur kring ämnet 

sorg och sorgearbete, med avseende på vad enskilda studier har kommit fram till som är av 

relevans för denna studie. Varför vi valt att ha med annan litteratur än forskning är för att 

det var svårt att finna vetenskapliga studier kring detta område. I kapitlet ingår även en 

presentation av studiens teoretiska perspektiv. 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att lyfta den begränsade forskning som har hittats inom ämnet 

sorg. Den forskning vi faktiskt har hittat om elevers sorg är dessutom en studie utförd i 

England, men som vi ändå hoppas kan ha viss relevans för svenska förhållanden. 

Holland (2008) har genomfört sin forskning om skolpersonals hantering av elevers 

sorgearbete under 15 år (1993-2007) i kommunerna Hull och Humberside i England. Holland 

har vid ett flertal tillfällen under dessa 15 år skickat ut enkäter till rektorer men även till 

lärare vid vissa utvalda skolor för att finna eventuella skillnader mellan skolorna både i 

grundskolor men även i gymnasieskolor. I den första studien skickades en enkät till alla 

grundskolor i Humberside kommun. Några år senare skickades samma enkät till alla 

gymnasieskolor i Humberside kommun. Holland skickade senare ut enkäten sammanlagt 6 

gånger till alla rektorer och vissa utvalda skolor i de båda kommunerna för att undersöka 

eventuella skillnader över tid. Enkäten skickades ut åren 1996, 1998, 2001, 2003, 2005 och 

2007.  

Holland har under de 15 år enkätstudien har genomförts efterfrågat hur viktigt lärare och 

rektorer anser att dödsfall är för barns sorgearbete. Konsekvent genom åren som studien 

gjorts har detta uppfattats som viktigt för de tillfrågade. Något annat som undersöktes var 

föräldrars separation, som det visade sig att lärarna och rektorerna ansåg som ännu viktigare 

än dödsfall. Separationer ansågs vara mer viktigt än dödsfall då de är vanligare än dödsfall. 

Enligt vad Holland kunde finna fokuserade lärare och rektorer mer på det som skedde oftare.  

Det visade sig i enkätundersökningen att utbildning skulle öka medvetenheten, skapa 

förtroende samt kompetens inom viktiga områden, som ämnet barn och sorg. Dock har det 

genom åren som studien har genomförts skett en viss förbättring vad gäller lärares och 

rektorers utbildning men det behövs ännu mer, utifrån vad som framkom i den senaste 

enkätundersökningen 2007. Framför allt efterfrågade informanterna mer kunskap för att 

kunna ge barnen hjälp i deras sorg, dock var de osäkra på hur de kunde hjälpa barn/elever i 

deras sorg (Holland, 2008, s. 415). Det framkom i enkätundersökningen att en ökad 

medvetenhet kring ämnet skulle kunna påbörjas redan under lärarutbildningen för att sedan 

ge kurser för att friska upp minnet eftersom teori och praktik ger en god grund att stå på i 
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arbetet med barn och sorg. Hollands studie har gjort att skolorna som blivit tillfrågade ser till 

sina stödnätverk innan de söker hjälp av utomstående i arbetet för att hjälpa barn i deras 

sorg. Genom studien har Hull-skolorna skapat en handlingsplan för att hjälpa elever i sorg 

och en stor del av personalen har fått gå en utbildning inom området. Det har gjort att det 

skett en förändring från det att studien började tills 2008 då en ökad medvetenhet och 

kunskap om bemötandet av elever i sorg har skapats.   

Holland har i sitt resultat kommit fram till att personalen i skolan bör vara införstådd med 

den påverkan som dödsfall, men även en skilsmässa kan ha på barn/elever. Holland vill att 

lärare ska vara bekväma med att kunna prata om död och sorg. Skolväsendet är i en position 

där skolan måste kunna stödja sörjande barn/elever och lärare måste hantera 

barnens/elevernas sorg.  

En möjlig förklaring till enkätstudiens resultat är, enligt Holland, en förändring av lärarrollen 

under de år som studien genomfördes, då det tidigare lades störst vikt vid förmedling av 

kunskap medan det på senare tid snarare är omtanke om eleven som ligger till störst grund 

för hur skolan och lärare förhåller sig till elever i allmänhet. Holland menar att denna 

förändring har påverkar hur läraren ser på sorg och elevernas sorgearbete.  

Erfarenhetsbaserad litteratur om barns och vuxnas sorg 

I detta avsnitt tar vi upp erfarenhetsbaserad litteratur kring människors sorgearbete, samt 

bemötande av människor i sorg. Denna litteratur finner vi relevant för studien då författarna 

till dessa texter har många erfarenheter och kunskaper kring mötet med barn/elever i sorg, 

trots att texterna inte utgör vetenskapliga studier. Författarna till James, Friedman och 

Matthews (2002) och James och Friedman (2004) har alla upplevt egen sorg och James 

startade upp ett sorgecentrum dit Friedman och Matthews anslöt sig senare. James och 

Friedman har över 20 års erfarenhet av att arbeta med människor i sorg och Leslie har en 

doktorsexamen inom området psykologi med fokus på barn och sorg. Författaren till Fyhr 

(1999) är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, fil dr och universitetslektor. Hon 

har forskat, undervisat och arbetat praktiskt med sorg och sörjande i olika sammanhang i 

mer än 25 år. Under de senaste 15 åren har hon arbetat fram en modell för ett bemötande 

som stöttar sorgens ömtåliga processer. Dyregrov och Dyregrov har skrivit en bok som stöd 

till både barn och vuxna som drabbas av sorg och livskriser (Dyregrov & Dyregrov, 2008). 

Deras bok har baserats på möten med efterlevande till och sociala nätverk kring personer 

som har gått bort, och redovisar dessa personers erfarenheter. Grimby och Johansson 

baserar sin text Om sorg (2005) på egna erfarenheter från arbete med Änkeprojektet, ett 

institut vid Geriatriken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset där både änkor och änkemän 

kan få hjälp att bearbeta sin sorg.  
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Fenomenet sorg 

Definitionerna av fenomenet sorg är i stort sätt densamma i den litteratur som genomgåtts, 

även om formuleringarna kan skilja sig något åt. Fyhr menar att vid en förlust av något 

betydande följer sorg (Fyhr, 1999, s.23). En förlust kan betyda olika saker och är inte alltid 

enkel att förstå. Det kan vara att man har förlorat något fysiskt såsom en person, ett djur, en 

ägodel och så vidare. Men det kan även vara en mental förlust av identitet, ideal, en väns 

lojalitet och så vidare. Vid en förlust följer en sorgeprocess för att läka såret som har skapats 

(Fyhr, 1999, s.24; Grimby & Johansson, 2005, s.8-9; James & Friedman 2004, s.85; James 

m.fl., 2002, s.2).   

Sorg är de motstridiga känslor som orsakas av en förändring eller ett slut på ett välkänt 
livsmönster. Det innebär att alla förändringar av relationer till människor, platser och 
händelser kan orsaka de motstridiga känslor som vi kallar för sorg. (James & Friedman, 2004, 
s.85) 

Även om man är medveten om förlusten kanske inte psyket godtar den vetskapen. De 

motstridiga känslorna som James och Friedman talar om uppstår när vårt förstånd har 

godtagit vetskapen kring förlusten men våra känslor ännu inte har hunnit dit. Känslorna hos 

en individ måste även de inse vad som har hänt och känslorna tar den tid som de behöver 

(Fyhr, 1999, s.37-38; James & Friedman, 2004, s.85). Det är viktigt att få sörja och att få sörja 

så länge man behöver. Fyhr menar att om en sorg inte bearbetas försvinner inte känslorna 

utan de finns kvar hos oss. Vid en ny sorg uppkommer de gamla känslorna vid den 

ursprungliga sorgen som om de vore nya (Fyhr, 1999, s.35).  

 

Litteraturen pekar på att sorgeprocessen innebär att känslorna ska hinna ifatt och anpassa 

sig till ett liv utan det förlorade (Dyregrov, 2008, s. 9; Fyhr, 1999, s.36-37; Grimby & 

Johansson, 2005, s.10). Att anpassa sig till ett liv utan det förlorade betyder inte att minnena 

försvinner. Dyregrov menar att några sidor av sorgen varar livet ut samt att sorgen kan 

intensifieras när något gör att förlusten kommer nära inpå igen (Dyregrov, 2008, s.54). 

Sorgereaktioner  

De vanligaste sorgereaktionerna hos barn är enligt Dyregrov chock, misstro och känslokyla. 

Efterreaktioner på sorgen som är vanliga är saknad, längtan, smärta, självförebråelse, 

skuldkänslor, återupplevelser av det som hände, sömnstörningar, ångest, sårbarhet, 

koncentrations- och minnessvårigheter, irritation, ilska samt kroppsliga besvär (Dyregrov, 

2008, s.32-34). Grimby och Johansson (2005) pekar på att andra vanliga reaktioner är oro, 

ängslighet och gråtattacker (Grimby & Johansson, 2005, s.22).  

Fyhr talar även om att en dröm krossas när en människa hamnar i sorg då den drömmen 

möjligen inte går att förverkliga, exempelvis vid bortgång av en närstående (Fyhr, 1999, 

s.125). James m.fl. talar även om att sorgen är en normal reaktion på förlust utav någon eller 

något (James m.fl., 2002, s.10). 
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Fyhr talar hon om sorgeprocessens allmänna och individuella drag. Hur en människa sörjer 

är individuellt beroende på vilken relation man har till det förlorade men det är även ens 

egen bakgrund som påverkar hur man sörjer. Vi har alla olika levnadshistoria, olika 

upplevelser, olika yttre och inre förutsättningar att handskas med en sorgeprocess och vi kan 

ha olika värderingar av förlusten. Men allmänt kan man se att sorg aktiverar minnen från det 

som har varit, men också drömmar och förhoppningar som har funnits om framtiden (Fyhr, 

1999, s.36).  

Myter om sorg 

James m.fl. anser att det finns sex myter kring sorg. Dessa myter är allmänt cirkulerande 

diskurser i samhället om olika typer av ”sanningar” kring sorgearbete. Myterna handlar om 

olika sätt att tala och tänka om sorgearbete, som kan skapa komplikationer för individer som 

upplever sorg. De olika sätten att se på sorg är något som vi har lärt oss från våra förebilder 

och som vi i vår tur för vidare till våra barn. Dessa sex myterna handlar om reaktioner på 

sorg som är vanligt förekommande hos sörjande, men som dock inte hjälper den sörjande 

att bearbeta sorgen, varför James m.fl. anser att myterna måste tas bort. Alla myter som 

beskrivs nedan motsvarar beteenden som har tagits efter av tidigare förebilder och som 

förmedlas vidare till nästkommande generation (James m.fl. , 2002, s. 14). 

Den första myten om hur man bör bearbeta sin sorg är att man inte ska må dåligt. Genom 

att säga det till en sörjande, lär man dem att man trycka bort behovet av att vara ärlig om 

hur man mår. Men enligt James m.fl. bör man istället fråga sig själv varför man inte ska få må 

dåligt. Trycker man bort behovet av att vara ärlig om sina känslor förminskar man de känslor 

som barnen känner och lär barnen att vara oärliga mot sig själva om vad de verkligen känner. 

Den andra myten om hur man bör bearbeta sin sorg är att man måste ersätta förlusten med 

något nytt. Att ersätta en förlust med något annat hjälper dock inte barnet att bearbeta sin 

förlust, alla relationer är unika och går inte att ersätta (James m.fl., 2002, s.25-26).  

Den tredje myten om hur man bör bearbeta sin sorg är att man ska sörja i sin ensamhet. 

Många har blivit lärda att stänga in sig på sitt rum och där ge utlopp för sina känslor. Detta 

signalerar att man ska stänga in sina känslor och behålla dem för sig själva (James m.fl., 

2002, s.33). Detta kan då bli ett felaktigt sätt att lära sig hantera sin sorg enligt James m.fl. då 

det påverkar barn och kan hämma deras sorgearbete (James m.fl., 2002, s.34- 35). 

Den fjärde myten om hur man bör bearbeta sin sorg är att man ska vara stark för 

omgivningen. Men det kan i sin tur betyda att den som är stark för andra stänger av sina 

känslor och att sorgen då förblir obearbetad (James m.fl., 2002, s. 42).  

Den femte myten om hur man bör bearbeta sin sorg enligt James m.fl. är att man bör hålla 

sig upptagen för att inte känna den smärta som finns inombords. Genom att hålla sig 

upptagen förtränger man sina känslor och tillåter inte sig själv att bearbeta dem, varför 

känslorna då lämnas obearbetade (James m.fl., 2002, s.46).  
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Den sjätte och sista myten om hur man bör bearbeta sin sorg är enligt James m.fl. att tiden 

läker alla sår. Liksom den föregående myten är detta ett sätt att skjuta upp den sorg som 

finns. Det i sin tur kräver en onaturlig mängd energi för att fungera i vardagen och orka vara 

sitt vanliga jag som innan sorgen (James m.fl., 2002, s.54).   

Dyregrov tar även upp två andra myter kring om hur man bör bearbeta sin sorg som de 

anser är viktiga att ta bort. Den första är att sörjandet handlar om att man visar ett tydligt 

känslomönster i sorg. Dyregrov menar att sorgen är individuell och alla sörjer olika 

(Dyregrov, 2008, s.30). Den andra myten om hur man bör bearbeta sin sorg enligt Dyregrov 

är att alla måste genomgå sorgebearbetning, vilket inte stämmer och skapar en press på 

dem som sörjer att de borde sörja enligt omgivningen (Dyregrov, 2008, s.31). Dyregrovs och 

James m.fl. myter skiljer sig åt men författarna delar samma åsikt om att olika myter kring 

sorgearbete måste medvetandegöras och tas bort.  

James m.fl. talar om vikten av de vuxnas agerande vid sorg. Man bör som vuxen tänka på vad 

man säger och hur man agerar vid sorg, då det påverkar barnens uppfattning om hur man 

bör sörja.  Vid ett ”felaktigt” sörjande kan det hända att barnen fastnar i sorgen och att det 

påverkar deras fortsatta liv. James m.fl. hjälpte en mamma genom deras egen verksamhet 

då modern var orolig för sin son i och med bortgången av sonens far och moderns man. 

James m.fl. talar om att det krävdes en utomstående observatör för att visa på moderns eget 

beteende som sonen tagit efter då han trodde att det beteendet var rätt (James m.fl., 2002, 

s.43). Detta har James m.fl. kommit fram till i samtal med närstående till sörjandes 

erfarenheter. 

Den komplicerade sorgen 

Det finns olika typer av sorg som vi i detta avsnitt kommer att gå in på djupare. De olika 

författarna benämner sorgen olika. Grimby, Johansson (2005) och Dyregrov (2008) 

benämner en typ av sorg som komplicerad sorg medan Fyhr (1999) benämner den som sjuk 

sorg. Sorgen är individuell och enbart den sörjande vet hur den på bästa sätt sörjer 

(Dyregrov, 2008, s.30).  

Men i vissa fall kan sorgen gå över till något djupare, som kräver hjälp från professionella 

med en utbildning för att hjälpa sörjande komma vidare ifrån en sorg som uttrycker sig på 

ett ohälsosamt vis. Hur den komplicerade sorgen kan komma att utvecklas är helt beroende 

på omständigheterna kring förlusterna och hanteringen av sorgen. Det finns vissa faktorer 

som påverkar hanteringen av sorgen och som kan fastställa om professionellhjälp behövs. 

Omständigheterna kring en bortgång, de närståendes stöd samt vilket relation till det 

förlorade man har är avgörande för om det behövs professionellhjälp (Dyregrov, 2008, 

s.217-218). 

En komplicerad sorg är enligt Grimby och Johansson när den sörjande får eventuella 

självmordstankar och anpassningssvårigheter, missbruk eller posttraumatisk stress. I vissa 

fall kan en posttraumatisk stress utvecklas vid en förlust som uppkommer under traumatiska 
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omständigheter (Grimby & Johansson, 2005, s. 45). Man kan tolka det som om att Fyhr och 

Grimby och Johansson (2005) anser att den sjuka/komplicerade sorgen tar sig uttryck på ett 

sätt som är onaturlig för den så kallade frisk sorgeprocessen och att det tar sig i uttryck på 

ett icke hälsosamt vis.  

Fyhr beskriver en frisk och en sjuk sorgeprocess, där en frisk sorgeprocess är när man kan 

återgå till socialt umgänge och se nya mål. Däremot kan en sjuk sorgeprocess närmare 

beskrivas som att man fastnar i sorgen och inte kan återgå till att leva sitt liv som tidigare 

(Fyhr, 1999, s.52). Den sjuka sorgeprocessen kan kännetecknas av en omedveten längtan 

efter det man har förlorat eller en ilska mot andra individer eller organisationer samt en 

förnekelse av den förlust man har som är borta för alltid och kommer inte tillbaka (Fyhr, 

1999, s.55). 

Trygghet, ett grundläggande behov 

Trygghet menar Fyhr är den djupa känslan av säkerhet, lugn, och ro som man får när de 

livsviktiga behoven i ens liv är tryggade (Fyhr, 1999, s.80). Litteraturen är överens om att den 

yttre tryggheten, vänner, familj och skolan är viktigt under sorgearbetet, samt att det är vad 

den förlustdrabbade i första hand behöver. För att kunna gå in i ett sorgearbete behövs den 

yttre tryggheten, finns den inte löper det risk för att sorgearbetet inte ens kommer igång 

utan ligger kvar obearbetad (Fyhr, 1999, s.84-85; Dyregrov, 2008, s.79-89; Grimby & 

Johansson, 2005, s.18; Holland, 2008, s.415). Fyhr menar att det ständigt är en balansgång 

mellan den inre och yttre tryggheten. Vid ett sorgearbete bryts den inre tryggheten ned och 

måste ”fyllas” på igen med hjälp utav den yttre tryggheten (Fyhr, 1999, s.80-84). Den inre 

tryggheten kommer från individens genetiska arv och hur individens uppväxt har varit som i 

sin tur bidrar till hur stark individen blir mentalt (Fyhr, 1999, s.81). Dessa förutsättningar är 

bidragande faktorer till hur den sörjande klarar av sin sorg och visar hur viktig omgivningen 

är för att stärka den inre tryggheten för den som sörjer.  

Enligt Dyregrov behöver barn vid sorgearbete även stöd utanför familjen (Dyregrov, 2008, 

s.89). Holland talar om skolan som en andra familj och att den därför blir en självklar hjälp 

för barnen i sitt sorgearbete (Holland, 2008, s.415). Som lärare måste man kunna upptäcka 

elever som sörjer men samtidigt vara försiktigt kring vilken sorts empati man ger eleverna. 

Alla behöver olika sorters stöd runtomkring sig beroende på sorgen och hur man är som 

individ. Det är viktigt att tillåta dem som sörjer att vara avvikande eller annorlunda ett tag 

och ge dem utrymme att ta tid för sorgen (Dyregrov, 2008, s.97; Fyhr, 1999, s.81; Holland, 

2008, s.415). Fyhr menar även att tryggheten är ur balans vid sorg och att man därför bör 

undvika förändringar eller överraskningar, eftersom det minskar den sammanlagda 

tryggheten (Fyhr, 1999, s.81). Som lärare bör man därför inte göra några förändringar i 

rutinerna utan fortgå vardagen som vanligt men med inslag av stöd för sorgearbetet.  

Tryggheten runtomkring den sörjande behövs för att sorgen ska följa ett friskt sorgeförlopp. 

När föräldrarna är förtvivlade och sörjer kan det vara svårt för föräldrarna att vara ett 
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tillräckligt stöd för sina barn. Som skola kan man därför hjälpa barnen indirekt genom att 

hjälpa hela familjen (Dyregrov, 2008, s.79; Holland, 2008, s.415). 

Att möta elever i sorg 

För att den sörjande ska ha en frisk sorgeprocess behöver sorgen få uttryckas och visas på 

det sätt som den sörjande behöver, och att omgivningen tillåter det men samtidigt hjälper 

den sörjande att våga möta sin sorg (Fyhr, 1999, s.131).  

Fyhr nämner att det är mer acceptabelt mellan enskilda personer att föra en dialog kring 

sorg under senare tid i samhället. Det har dock resulterat i ett visst tryck på att den sörjande 

ska sörja öppet. Alla har inte behovet av att sörja öppet och trycket kan påverka 

sorgeprocessen negativ (Fyhr, 1999, s.132). Vid samtal med den sörjande menar Fyhr att det 

kan underlätta för den sörjande genom att ge information om syftet med samtalet i förväg. 

Då kan de som är kallade till möte förbereda sig bättre på vad som ska diskuteras och känna 

sig tryggare i situationen, vilket är viktigt för att de som kommer till mötet ska kunna ta till 

sig det som sägs (Fyhr, 1999, s.136).  

Fyhr menar att man i mötet med en sörjande måste vara uppmärksam till de signaler som 

den sörjande sänder ut. I arbetet med människor i sorg måste en lyhördhet inför de signaler 

som den sörjande skickar ut finnas. Det kan hos den sörjande finnas en mentalvägg som 

personen ifråga gömmer sig bakom då den inte orkar ta emot det som sägs. Det är något 

man som utomstående måste vara uppmärksam mot (Fyhr, 1999, s.141-142). Med naturliga 

reaktioner på den sorg som den sörjande berättar om måste den utomstående finnas där 

som medmänniska och påvisa de naturliga reaktioner och kommunicera. Det är för att barn 

och unga ser och lär sig av de reaktioner de får uppleva och observera. Det gör att barn lär 

sig att kommunicera om sina känslor istället för att stänga dem inne (James m.fl., 2002, 

s.44).  

I skolan är bemötandet av elever och familjer som befinner sig i sorg ett viktigt möte.  Ett 

nära samarbete mellan hem och skola är därmed avgörande, för att öka elevers trivsel och 

miljön för dem när de befinner sig i sorg. Genom att ge elever tid och någon som lyssnar till 

dem får de hjälp, vilket är något som kan ges under skoltiden. Skolpersonalen har en viktig 

roll i sorgarbetet för en sörjande elev (Dyregrov, 2008, s.195). Lärarnas roll under elevernas 

sorg är att samtala med eleven och familjen ifråga om hur de vill informera övriga klassen 

själv eller om klassläraren ska göra det. Att anpassa undervisningen för den sörjande eleven 

och ha en nära dialog med hemmet är viktigt att ha som lärare (Dyregrov, 2008, s.197). Det 

måste finnas en medvetenhet bland skolpersonal om den möjliga påverkan som en förlust 

kan ha på eleverna för att skolpersonalen lättare ska förstå reaktionerna eleverna visar för 

att kunna möta elevernas behov (Holland, 2008, s. 412). 
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Sammanfattning av litteratur kring sorgearbete 

Sammanfattningsvis finns det flera aspekter av sorg som oftast inte är något man tänker 

eller reflekterar över. I kapitlet om den erfarenhetsbaserade litteraturen har ett försök gjorts 

i att förklara sorgen som fenomen och vad fenomenet betyder enligt vad som har 

framkommit i litteraturen. Sedan har reaktioner på sorg och sorgens förlopp tagits del av och 

ett försök att hitta vad som är vanliga reaktioner på sorg men också hur sorgen fortlöper. 

Det finns myter som både Dyregrov och James m.fl. lyfter och anser är viktiga att försöka ta 

bort och medvetandegöra för att få bort enligt dem beteende som inte gynnar 

sorgebearbetningen och påverkar sorgearbetet negativt istället för positivt (Dyregrov, 2008, 

s.29-32; James m.fl., 2002, s.14-58). Komplicerad sorg och olika sorters sorg är en annan del 

som avsnittet behandlar. Komplicerad sorg bör inte hanteras utav icke utbildade människor, 

då det krävs professionella som har kunskap om hur man på bästa sätt hjälper den sörjande 

med en komplicerad sorg som har tagit över. Den komplicerade sorgen är när sorgen har 

utvecklas från ”vanlig” sorg till depressioner och likande hos den som sörjer (Fyhr, 1999, 

s.52). Det finns inget särskilt sätt som har framgått i den litteratur som har tagits del av som 

säger att människor sörjer på ett särskilt sätt. Men det finns en sorg som är så att säga frisk 

och en sjuklig sorg som Fyhr lyfter och som förklaras mer ingående under rubriken 

komplicerade sorg (Fyhr, 1999, s.52). 

Tryggheten beskrivs som viktig för den som sörjer då den sörjande ska kunna känna sig trygg 

i att våga sörja öppet. Den yttre tryggheten spelar en viktig roll då det ger den sörjande det 

stöd som krävs och balanserar upp den inre tryggheten som har blivit instabil vid förlusten. 

Yttre trygghet får man utav familjen men även av skolan då det upptar stora delar av ett 

barns dagar. Personalens kunskaper om sorg och hur andra kan behöva ett visst stöd blir 

relevant för skolans personal kring elevens sorgebearbetning. Att bemöta sorgen som en 

annan individ befinner sig i är viktigt att våga möta som en utomstående part i sorgen. Att 

vara lyhörd för de signaler som en sörjande elev skickar ut är viktigt och att ha en dialog 

kring. Det är avgörande för hur sorgen kommer att bearbetas i skolan och hos den som 

befinner sig i sorg. Tiden och att finnas där för en sörjande elev är något som skolans 

personal kan ha möjlighet att tillgodose och det är därför viktigt att lyfta och 

uppmärksamma samt skapa en medvetenhet kring. Det är många aspekter kring sorg som 

måste medvetandesgöras och ha diskussioner kring för att i skolan på bästa sätt kunna 

hjälpa en sörjande elev.     

Teoretiskt perspektiv 

Sorg är en känsla som kan ses som ett fenomen som framträder för en människa med vissa 

erfarenheter, t.ex. i samband med egen eller annans förlust av en anhörig eller i samband en 

separation från en anhörig. Vi har valt ett fenomenologiskt perspektiv som utgångspunkt för 

vår undersökning av lärares förhållningssätt till fenomenet sorg såsom sorgen framstår för 

dem i mötet med elevers sorg och elever i sorg.  
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Edmund Husserl (1859-1938) är grundaren till den filosofiska inriktningen fenomenologi. 

Fenomenologi handlar om människors förståelse av sin omvärld såsom den framstår för dem 

i termer av fenomen. Enligt Husserl är fenomen en företeelse som framträder för oss men 

också hur det framträder. Ett fenomen förekommer i vårt medvetande och vi kan alla vara 

medvetna om olika saker (Husserl, 2004, s.53). Forskaren (eller filosofen) som undersöker 

hur fenomen framträder för människor måste vara objektiv. Med objektivitet menas här att 

forskaren måste bortse från allt som är personligt färgat och abstrahera fram vad som är 

fenomenets struktur i de studerade människornas medvetande. Fenomenen kan vara allt 

från varseblivningar av omvärlden, till minnen, omdömen eller känslor (Hansson, 2011, 

s.218). Vi måste som forskare alltså enligt Husserls filosofi försöka bortse från alla våra 

förutfattade meningar: ”man ska koppla bort alla hittills varande tankevanor, upptäcka och 

rasera de andliga skrankorna med vilka de omgärdar vårt tänkandes horisont, för att sedan i 

full tankefrihet greppa de äkta, helt nya filosofiska komplicera den” (Husserl, 2004, s.53). 

Detta bör uppfattas mot bakgrund av att den filosofiska traditionen länge varit upptagen 

med att undersöka abstrakta idéer som ligger utanför människors sätt att erfara sin omvärld. 

Husserl menar att vi (filosofer, men även människor i allmänhet) är så fulla av förutfattade 

meningar att vi inte ser vad vi faktiskt ser (Husserl, 2004, s.64). Ett exempel är att en målare 

måste träna sig att måla det han ser, och inte det han vet. Att måla himmeln kan uppfattas 

som enkelt, då vi utifrån våra preferenser automatiskt väljer att måla blått. Tar man sig dock 

en närmre titt på himlen kan man urskilja diverse olika färger och nyanser.   

Amedeo Georgi är en amerikansk psykolog som har försökt överföra de fenomenologiska 

idéerna till studiet av psykologiska fenomen. Han menar att man ska finna gemensamma 

drag i människors egna upplevelser av vardagliga fenomen, till exempel lärande eller 

vänskap, hur de erfars och hur de förstås av människor (Allwood & Erikson, 2010, s.86).   

Vi uppfattar sorg som ett psykologiskt fenomen, elevers sorg som ett psykologiskt fenomen 

som framstår och förstås av lärare. Förståelsen av fenomenet sorg kommer från 

respondenternas upplevelser, som författare kommer vi att vara objektiva. Respondenterna 

kommer ge sin bild, hur de har erfarit och hur de har förstått fenomenet. Utifrån den 

insamlade empirin kommer vi inte ge någon definition av sorg som sedan tillämpas på det 

insamlade materialet för denna studie. Vi kommer däremot att jämföra respondenternas syn 

på fenomenet med de professionellas, som arbetat med sorg.    
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka lärares förhållningssätt till elevers sorg och hur de 

resonerar kring mötet med elever i sorg. 

- Hur definierar lärarna fenomenet sorg, både egen sorg och elevers sorg? 

- Hur förhåller sig lärarna till elevers sorg? 

- Hur resonerar lärarna om mötet med elever i sorg? 

- Hur ser kopplingen ut mellan lärarnas förhållningssätt till centrala teman i den 

erfarenhetsbaserade litteraturen kring barns sorgearbete och vuxnas möte med barn 

i sorg? 
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Metod 

I detta avsnitt presenteras och diskuteras den metod som har använts för att samla in det 

empiriska materialet under studien arbetsgång (samtalsintervju). Urvalet av respondenter 

som deltagit i undersökningen och skolorna som respondenterna arbetar på diskuteras i 

Urval. Inbokningarna av intervjuerna och genomförandet av intervjuerna samt vilket 

material för insamlingen av empirin som valts gås det närmare in på under Genomförande. I 

Databearbetning och analysmetod kommer att beskrivas mer ingående hur empirin har valts 

att bearbetas på. Studiens validitet och reliabilitet diskuteras närmare och mer ingående i 

avsnittet Giltighet och tillförlitlighet: validitet och reliabilitet.  

Intervju  

I undersökningen användes Bjørndal och Catos form för samtalsintervju som 

halvstrukturerad situation. Detta har valts för att både samtalsparterna har stor frihet att 

vinkla samtalet mot den riktning som önskas (Bjørndal & Cato, 2005, s.92). Flera 

frågeområden, frågeföljd och ordbetydelsen avgörs i viss utsträckning av intervjusituationen 

och respondenternas svar. Frågorna är formulerade så att de kan uppfattas på flera olika 

sätt. Esaiasson m.fl. menar att vid en samtalsintervju är syfte att fånga intervjupersonens 

uppfattningar och tankekategorier som personen ger uttryck för (Esaiasson m.fl., 2012, 

s.229).  Genom en intervju kan ett djup kring lärarnas förhållningssätt och deras arbetssätt 

inför hantering och mötet av elever i deras sorg kan synliggöras. Genom intervjun får man en 

inblick kring hur lärarna tänker, hanterar och känner kring detta ämne.  

En intervjuguide används under intervjuerna för den halvstrukturerade formen, se bilaga 1. 

Intervjuguiden har gjorts då den hjälper till blir det en mer öppen diskussion under intervjun 

och man kan få ett mer grundligt svar kring ämnet. Intervjuguiden består av huvudteman 

och underteman med tillhörande frågor för att lättare kunna skapa ett flyt i intervjun. Det 

har gjorts för att skänka ett visst stöd åt den som intervjuar för att lättare kunna föra 

intervjun framåt.  

Urval 

För denna undersökning intervjuades tio lärare som arbetar med elever från förskoleklass till 

årskurs 3 och lärarna är verksamma i skolor på Gotland. För att få en spridning var det 

avsiktligt att få några lärare på landet och några lärare i Visby. Det fördelade sig som så att 

fyra av lärarna var på landet och sex av lärarna i Visby. Urvalet av vilka lärare som 

intervjuades skedde utefter den kontakt med lärare som man fick tag på inför inbokningen 

av intervjuer.  Alla namnen i studie på skolor och lärare har valts att utelämnas av 

anonymitetsskäl. Det ska inte kunna gå att reda ut vilken skola eller lärare denna 

undersökning syftar på. 
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För att intervjua lärarna besöktes deras skolor och sammanlagt besöktes fem olika skolor 

under studiens insamling av empiri. Insamlingen av empirin genomfördes på två skolor på 

landet och tre skolor i Visby, varav fyra lärare arbetar på landet och sex lärare arbetar i 

Visby. Lärarna arbetar i klasserna, förskoleklass till och med årskurs 3, vilket är lågstadiet 

som valdes att fokuseras på i denna studie. Skolorna på landet hade klasserna förskoleklass 

till och med årskurs 6 eller högre. Skolorna i Visby hade klasserna från förskoleklass till 

årskurs 3 eller som högst årskurs 6. På skolorna skiljer det sig från cirka 50 antal elever på 

skolan till antalet 200 elever på lågstadiet, ifrån förskoleklass till och med årskurs 3.  

De två skolor som är belägna på landet har förskola på skolområdet och har närhet till 

naturområde. En av skolorna som är placerad i Visby har även den naturen i sin närhet, dock 

har den ingen förskola på skolans område men ligger i närheten av flera förskolor. De två 

andra skolorna som besöktes i Visby hade inte förskolor på skolans område och inte närhet 

till naturen på samma sätt som tidigare nämnda skolor.   

Genomförande 

Första kontakten med respektive skola skedde via telefonkontakt och via personlig kontakt 

med lärarna. Vid respektive intervju valde varje enskild lärare ut en plats för vart intervjun 

skulle genomföras. Innan intervjun startade informerades respondenterna om syftet med 

undersökningen. De fick även information om deras rättigheter, såsom frivilligheten i 

deltagandet och deras rätt att avbryta eller avsluta deltagandet i undersökningen. 

Identitetsskyddskravet är en väsentlig del i undersökningen och som är enligt 

Vetenskapsrådet en självklar utgångspunkt vid forskningsetiska övervägande 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.5). I denna studie intervjuades tio lärare och ett krav är att skydda 

de individer och skolor som ingår i studien. Eftersom intervjuerna genomförs med enskilda 

individer är det viktigt att personerna det rör inte blir kränkta eller illa behandlade av denna 

undersökning. Därför är det viktigt att inte avslöja intervjupersonernas identitet och skada 

dem på något vis med undersökningen. Respondenterna får även ge sitt samtycke innan 

intervjun startar. Enligt samtyckeskravet är det en viktig etisk aspekt att den intervjuade ger 

sitt medgivande till en intervju samt användandet av den information som ges ut 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.9). 

Material 

Registrering av intervjusvaren från lärarna skedde genom ljudinspelning. Fördelen med 

ljudinspelning är att intervjupersonernas svar registreras exakt (Patel & Davidson, 2003, 

s.83). Det resulterar i att författarna av undersökningen inte lika lätt kan plocka in egna 

tolkningar och det går att gå tillbaka till intervjuerna och lyssna flera gånger till 

respondentens svar.  Eftersom ljudinspelning används under intervjun är det viktigt att spara 

den informationen på ett säkert ställe som inte är tillgängligt för andra enligt 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). Enligt nyttjandekravet ska resultaten 
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utav intervjuerna sparas på en säker plats så att andra obehöriga inte har tillgå till det 

inspelade materialet (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). Det inspelade materialet förvarades på 

författarnas datorer som är lösenordskyddat och som endast används av författarna samt 

inte är tillgängligt för andra. 

Databearbetning och analysmetod 

Efter intervjuerna sammanställdes all data och transkriberades. Citaten från respondenterna 

har skriftspråksanpassats i en viss utsträckning för att underlätta läsningen för läsaren då 

den språkliga formen i sig inte är relevant utan fokus ligger istället på innehållet i det som 

lärarna sagt. Hela materialet lästes och omlästes. När intervjuerna hade sammanställts 

identifierades och grupperades meningsbärande enheter i följande centrala teman, Lärares 

förståelse av fenomenet sorg, Lärares förhållningssätt till sin egen sorg, Lärares erfarenheter 

av elever i sorg, Lärares uppfattningar om elevens sorgereaktioner, Den komplicerade 

sorgen, Skolans roll för elever i sorg och Lärares möte med elever i sorg (jfr Esaiasson m.fl., 

2012, s.124, 149). Analysmetod är i viss mån den tematiska analysen som beskrivits ovan, 

men främst kopplingen av temanas innehåll och en jämförelse med den litteratur som tagits 

del av. till den erfarenhetsbaserad litteratur som hittats kring barn/elever i sorg. Svaren från 

respondenterna ställs i ljuset av vad man kan finna i litteraturen.  

Giltighet och tillförlitlighet: validitet och reliabilitet  

Genom validitet redovisas i vilken utsträckning studien undersöker det den avser att 

undersöka. Reliabiliteten avser att mäta tillförlitligheten av studiens resultat. Denna studie 

avser att undersöka lärarnas förhållningssätt och tankar kring fenomenet sorg (Esaiasson 

m.fl., 2012, s.63). Genom att välja intervju i halvstrukturerad samtalsform uppnås validitet 

då lärarna kan berätta om sina tankar och förhållningssätt kring sorg utan att bli styrda utav 

en alltför utförlig intervjuguide.  

Studien avser att undersöka fenomenet sorg utifrån lärarnas perspektiv varför det har varit 

av vikt att inta en neutral hållning med ett objektiv synsätt under intervjuerna, 

sammanställningen av temana och analyserna. För att uppnå ett objektivt synsätt har öppna 

frågor ställts för att inte påverka respondenternas svar i allt för stor utsträckning. Även om 

ett objektivt synsätt ska intas är det svårt att frångå egna erfarenheter och förförståelse av 

ämnet. Ett ärligt försök har dock gjorts för att inte påverka studiens tillförlitlighet.   

Denna studie avser endast att undersöka lärarnas förhållningssätt och det är därför sannolikt 

att det respondenterna berättar, även om de är helt uppriktiga, inte ger en rättvis bild av det 

som verkligen sker i skolans vardag.   
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Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas och analyseras respondenternas svar i intervjuerna. I betyder 

författare och L betyder lärare (det vill säga respondenten). Resultaten behandlas under ett 

antal tema (se rubrikerna) vilka tillsammans täcker uppsatsens syfte och frågeställningar (se 

också Databearbetning och analysmetod). 

Lärares förståelse av fenomenet sorg 

Samtliga tio lärare har svårt att uttrycka vad sorg egentligen innebär och betyder. Lärarna 

tänker i första hand på dödsfall när de ska definiera fenomenet sorg. I avsnittet om 

erfarenheter kan man också se att det är framförallt dödsfall som de ser som en erfarenhet. 

Men när de får lite betänketid utvecklar de ett vidare spektra av fenomenet sorg, som 

exempelvis en förlust eller saknad av något eller någon. Läraren benämner sorg på detta 

sätt:  

Sorg då tänker man först och främst dödsfall tycker jag. Men jag tycker nog barn som har 
föräldrar som ligger i vårdnadstvist eller håller på att skiljer sig, det märks på dem då de är 
okoncentrerade och ledsna.  

En annan lärares definition på fenomenet sorg är: 

Sorg är när man förlorat någon eller något. Man kan ju förlora en relation. En förlust på något 
sätt. Det kan vara en människa som man saknar, som går bort eller reser bort. Förlust av 
något annat, till exempel att man inte får det som andra får. Det kan också vara sorg att man 
inte har råd. Saknad eller förlust av något som man ser andra mår bra utav. Det kan vara en 
närstående som beter sig annorlunda. 

Lärarna ger alltså exempel på fysiska förluster såsom bortgång av djur eller människor, 

förlust av en relation, någon reser bort, flyttar, inte kan ha det andra har och handikapp 

samt mental sorg såsom kris i utvecklingsfasen och känsla att vara olika andra.  

Tre av dessa lärare nämner att man måste få sörja så länge som man behöver. En del 

behöver sörja en dag, en vecka eller en del behöver månader eller år.  

Det är väl olika för alla hur länge man behöver sörja. För en del kanske det räcker med en dag, 
en del kanske behöver en månad och någon kanske behöver ett år. Man får inte fastna i det 
där deprimerande, utan man måste komma ur det.   

 Sorgen är inget som försvinner utan det är något man måste lära sig att förhålla sig till. En 

lärare menar trots att det tar olika lång tid att sörja så ska man inte fastna i sorgen.  

L: Jag hade en elev som sa att hon saknar sin mormor idag och sen namn på två hundar och 
det var länge sen det hände. Trots att det var länge sen det här hände så kan hon ändå 
komma och prata om det nu det är flera år sen nu. 
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Lärare berättar om sina erfarenheter av att möta elever i sorg. Läraren ifråga berättar om 

möten med elever som inte känt sorg nyligen utan att eleverna berättar om någon som gått 

bort för många år sedan. De personliga erfarenheterna och de erfarenheter som läraren fått 

genom sin professionella roll påverkar hur framtida möten med elever i sorg utspelar sig. En 

lärare anser att det man fått erfara som barn är något man har med sig hela livet.  

Analys – sorg som förlust och process 

Samtliga lärare har en bild av vad sorg är, alla har dock svårt att uttrycka vad sorg betyder 

och det krävs betänketid. Istället för att ge en definition av fenomenet sorg ger de exempel 

på när det är vanligt att uppleva sorg som vid bortgång av djur eller närstående och flytt. 

Utifrån lärarnas konkreta exempel på sorg målar de upp en bild av fenomenet sorg som kan 

urskiljas. En del ger exempel på fysiska förluster medan en del även ger exempel på mentala 

förluster. Definitionen av sorg som reaktionen på olika typer av förluster, och då inte enbart 

dödsfall som lärarna i första hand nämner, kan jämföras med James och Friedmans tolkning 

av sorg. De benämner sorg som motstridiga känslor som orsakas av en förändring eller ett 

slut på ett välkänt livsmönster (James & Friedman, 2004, s.85).  

Lärarnas definition av sorg benämns av Fyhr (1999) i termer av mental och fysisk förlust. 

Mental förlust är förlusten av någon eller något som liknar den fysiska förlusten. Den 

mentala förlusten är inte lika tydlig och självklar för lärarna som den fysiska förlusten. Enligt 

Fyhr kan den mentala förlusten var något icke synbart som förlust av identitet, sin frihet eller 

lojalitet som har försvunnit (Fyhr, 1999, s.24). En av lärarnas uttalande berör personen ifråga 

vid den syn som Fyhr har på den mentala förlusten (Fyhr, 1999, s.24). Läraren ger exempel 

på att om man inte har råd att köpa något som någon annan har kan man reagera med sorg. 

När lärarna ger exempel på sorg så berättar de om deras förståelse för sorg, hur de har 

erfarit och förstått fenomenet. Utifrån deras svar kan man då tolka det som att fysisk sorg är 

mer påtalig än mental sorg.  

Längden på hur länge man sörjer tar olika lång tid enligt tre av lärarna. Fyhr påpekar att 

längden på sorgearbetet tar olika lång tid och kräver mycket energi från den sörjande både 

fysiskt och mentalt (Fyhr, 1999, s.25). Sorg är något som tar olika lång tid men som behöver 

stöd under hela processen. Dyregrov har i sin undersökning fått fram att vuxna, enligt de 

ungas uppfattning, glömmer efter en tid bort den sorg som de unga bär på (Dyregrov, 2008, 

s.98). En av lärarna uttalar sig om att man inte ska fastna i sorgen vilket kan uppfattas som 

att läraren har glömt bort eleven som sörjer. Detta är något som upplevs som ett 

komplicerad för den sörjande, då det stödet som den sörjande är i behov av minskas enligt 

Dyregrov (Dyregrov, 2008, s.99).   

Lärarna benämner att sorg tar olika lång tid och det tar olika lång tid för den enskilde att leva 

och gå vidare med sitt liv trots förlusten. Enligt James m.fl. (2002) har vissa gjort ett försök i 

att förklarar när man har kommit över sin förlust. Uppemot ett år lever man med sorg vid 

förlusten av en släkting eller vän medan det tar omkring två år att komma över förlusten av 
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en förälder och vid dödsfall av sitt barn kommer man aldrig över. James m.fl. menar att man 

inte ska glömma bort det förlorade utan att man ska lära att förhålla sig till förlusten. Dock 

anser James m.fl. att processar man sin förlust blir det lättare att gå tillbaka till minnen med 

den någon som har gått förlorad utan att minnena blir för smärtsamma (James m.fl., 2002, 

s.56-57).  

Lärarnas tidigare erfarenheter av sorg kan påverka hur de ser på vad sorg är. Alla intervjuade 

lärare nämner förlust av någon eller något men det kan vara det som ligger dem närmast då 

de flesta av dem har upplevt egen förlust av en närstående. Fyhr hävdar att sorgeprocessen 

är speciell och kan möjligtvis gå djupt ner i en individs psyke som kan till och med komma 

från individens barndom (Fyhr, 1999, s.35). Några av lärarna har upplevt dödsfall i klassen 

vilket är för dem en erfarenhet. Skilsmässor ser lärarna som rätt vanligt för elevgruppen då 

det är en relativt vanlig händelse för dem att hjälpa eleverna att hantera. Lärarnas 

erfarenheter har förbindelser till deras erfarenheter från tidigare möten med elever men 

också från det att de själva var barn, det i sin tur påverkar lärarna i deras möte med elever i 

sorg (Fyhr, 1999, s.35-36; James m.fl., 2002, s.45).  

Lärares förhållningssätt till sin egen sorg 

Om vi tittar närmare på lärarnas utsagor om sorg kan vi identifiera ett antal olika 

förhållningssätt till egen sorg. En av lärarna berättar om hur läraren ifråga själv agerar när 

hen upplever sorg. Enligt läraren blir hen saklig och rationell och gör vad som behöver göras. 

På ett sätt slår hen ifrån sig sorgen och hamnar i en slags förnekelse. Men känslorna kommer 

sedan ikapp och då blir hen ledsen och tycker att det är jobbigt. För att bearbeta sorgen 

anser hen att det är bra att prata om sorgen bara man inte ältar sorgen, det är lätt att man 

bara ser utifrån ett perspektiv. Genom att vrida och vända får man olika perspektiv på sina 

känslor och då kan man bearbeta sorgen. Det ska vara lösningsfokuserat.  

I: Uppträder du eller uttrycker du din sorg på något speciellt sätt när du känner sorg?  

L: Jag blir nog ganska rationell i sådana situationer, innan känslorna kommer ikapp. Men sen 
kommer de ju också. Man blir ganska saklig och vet nästa inte.  

I: När känslorna kommer ikapp hur uttrycker de sig då? 

L: Då blir man ju ledsen och tycker det är jobbigt. 

Citatet ovan är från en intervju med en lärare och visar på vad hen anser att sorg är och hur 

hen reagerar när hen känner sorg, att hon trycker undan känslorna tills det finns tillfälle att 

släppa fram dem och när de väl kommer blir det jobbigt.   

 

 



21 
 

En lärare berättar om sin personliga erfarenhet av förluster i vuxen ålder. Läraren ifråga 

anser att det gett erfarenhet av sorg som läraren kan dra nytta av i den professionella rollen. 

Läraren ifråga berättar även om förluster i barndomen av närstående som tog hen många år 

att bearbeta. De erfarenheterna har påverkat läraren till vem hen är idag och läraren kan 

därför känna större förståelse för de elever som befinner sig i sorg.    

L: Jag har själv mist min pappa när jag var lite. Tog mig jättemånga år innan jag kom tillbaka. 
Åh det är nog mycket det som gör att jag jobba med de här barnen. Det är starkt för mig. Det 
ligger inte så djupt i mig att jag kanske kan läsa av litegrann.  

En lärare talar om sin egen upplevelse av sorg från sin barndom och hur det i dag påverkat 

hen samt vad läraren vill göra för att hjälpa sina elever.   

Plötsligt började alla runtomkring mig att dö. Allt detta i en liten kropp som skulle hantera 
det. Det påverkade mig något otroligt och gör att jag har svårt att lita på andra från början. 
Några år efter att många av de viktiga relationerna till mig dog, senare så dog även min bästa 
kompis. Det var spiken i kistan och människor jag lovade mig själv att jag aldrig skulle ha 
endast en kompis. För det blir för sårbart när man bara har en kompis och ingen annan att 
prata med. Jag trodde att jag var i ett experiment för att någon skulle se hur mycket en 
människa kunde klara av. Fruktansvärt arg var jag... Därför tycker jag att det är otroligt viktigt 
att hjälpa elever att kanalisera ut det dem känner.  

En annan lärare talar om att inte fastna i sorg och att hen tagit hjälp utifrån i sin hantering av 

sorg. 

I: Hur bearbetar du din egen sorg? 

L: Jag var tvungen att ta hjälp utifrån. Jag kom in i för mycket ältande. Kom in i för mycket 
ältande alltså för mycket analyserande. Jag kom inte ur det. Då gick jag och pratade med 
någon. Så jag gick i terapi för det och då insåg jag att det egentligen är någonting annat, fast 
det kom jag ju på själv. Det är ju så att man upptäcker sig själv och går för att prata även om 
det kanske inte var vad man gick för att pratar om. Jag ältar för mycket.  

I: Känner du att det är bra att prata? 

L: Jo, men inte att älta. Det ska vara lösnings fokuserat eller vad man ska säga. Man ska inte 
sitta och säga ååh vad det är synd om dig.. åhh stackars  dig du har det så jobbigt… åhh jag 
förstår. Men visst mår man så om man har varit utsatt för det. Men mera att man måste ta 
tag i, bemöta känslorna eller vad man ska säga. Man måste bemöta känslorna med, men man 
får inte hamna i ältande, tröstande, analyserande utan man måste vrida och vända på det 
men sen komma vidare. Få lite olika perspektiv på känslor. Man hamnar lätt i ett perspektiv 
när det handlar om en själv. Men det finns ju flera perspektiv på känslor egentligen.  

Läraren ansåg sig vara i behov av hjälp att hantera sin sorg då läraren fastnade i sorgen och 

började analysera sin sorg utan att kunna gå vidare. Att våga möta sina känslor och sedan 

kunna gå vidare och bort från sorgen.   
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Analys med utgångspunkt i ’myter om sorg’  

En lärare berättar att hen själv slår ifrån sig sorgen och hamnar i förnekelse. Utifrån James 

m.fl. forskning kring barn i sorg kan vi se att hen agerar utifrån den femte myten när hen 

själv upplever sorg (James m.fl., 2002, s.46-53).  Den femte myten handlar om att hålla sig 

upptagen för att inte känna av den smärta som finns inombords. Enligt Fyhr är det även i 

vissa fall riskabelt att inte sörja och det är bra att gå in i sorgearbetet när sorgen ännu är ny 

(Fyhr, 1999, s.39). Trots försöken att stänga av känslorna så kommer känslorna ikapp menar 

hen. James m.fl. menar att hur upptagen man än försöker vara så finns det fortfarande 

samma starka sorg när du går och lägger dig om den inte bearbetas (James m.fl., 2002, s.48). 

Fyhr hävdar även att om man tränger bort sorgen för tillfället så finns den där och måste få 

komma ut och läraren uttrycker själv medvetet att känslorna kommer tillslut ikapp (Fyhr, 

1999, s.39). 

En lärare uttalande sig om hur den egna barndomen och dess förlust blir en erfarenhet som 

hen kan använda sig av i sitt yrke. Fyhr menar att varje individ har en egen livshistoria som 

skapar individens inre strukturer. Den upplevda barndomen blir då viktig för hur varje individ 

senare i livet hanterar mötet med andra svårigheter (Fyhr, 1999, s.63). Lärarnas erfarenheter 

har gjort att de känner sig trygga inför mötet med elever i sorg. Tidigare erfarenheter kan 

därför vara till stor fördel i mötet med elever i sorg, dock är inte alla tidigare erfarenheter till 

fördel i mötet. James m.fl. menar att barn ser hur vuxna förebilder agerar och kan därför ta 

efter de vuxnas beteende, även i de fall då beteendet inte utgör en god förebild. De lärare 

som har upplevt sorg i sin barndom berättar att de känner större förståelse för sina elever då 

de kan sätta sig in i elevernas situation. Fyhr menar att det vi upplever i barndomen påverkar 

individens inre psykiska stuktur. En individ med stark inre psykisk stuktur klarar att hantera 

större psykiska påfrestningar vid till exempel mötet med elever i sorg (Fyhr, 1999, s.63). De 

intervjuade lärarna upplever sig själva som trygga eftersom deras erfarenheter både i 

yrkeslivet och i privatlivet har gett dem en grundläggande förståelse för att möta elever i 

sorg. 

 

Dessa beteenden är något som man själv tagit efter från nära i sin barndom och som man 

sedan förmedlar till sina egna elever (James m.fl., 2002, s.14). Att ha en sorg som är 

obearbetad eller skjuts upp kräver en onaturlig mängd energi för att fungera i vardagen 

(James m.fl., 2002, s.54). För eleverna blir det tungt att gå runt och bära på sorg och det tar 

energi från skolan. Enligt Dyregrov uppstår koncentrationssvårigheter hos barnen, det tar 

mer tid att lära sig nya och svåra saker samt att det hänger ihop med sömnsvårigheter 

(Dyregrov, 2008, s.81-82). Lärarna behöver då redskap för att kunna hantera och möta 

elever i sorg. Utifrån lärarnas utsagor kan man se att de själv har svårigheter att möta och 

hantera sin egen sorg då en lärare själv ansåg sig vara i behov av hjälp för att hantera sin 

sorg då hen fastande i sin sorg och inte kunde gå vidare. Existensen av dessa redskap kan då 

eventuellt ifrågasättas då lärarna inte verkar uppleva sig själva ha redskap tillgängliga för att 

de ska känna att de kan möta och hantera elever i sorg.  
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Fyhr menar att den förförståelse vi har påverkar hur vi förhåller oss till sorg (Fyhr, 1999, s.63-

64). En lärare uttrycker att hen hamnade i ältande gällande sin egen sorg. Längre fram under 

intervju lyfter hen det som extra viktigt inför mötet med elever i sorg; att de inte ältar sorgen 

utan det ska vara lösningsfokuserat. Man kan se att lärarens egna erfarenheter av sorg har 

påverkat hur hen förhåller sig till sorg, och resonerar inför mötet med elever i sorg. Enligt 

James m.fl. är även förförståelsen i vissa fall inte bra då den förförståelsen människan har för 

sorgen kan ha blivit lärt från ett beteende av andra. Det kan vara beteenden i sorgen som 

kan vara felaktiga enligt James m.fl. som inte hjälper sorgen (James m.fl., 2002, s.14-56).  

Lärares erfarenheter av mötet med elevers sorg 

Sex av de tio intervjuade lärarna anser sig ha erfarenheter av att möta elever i sorg i sin roll 

som lärare. Tre av dem berättar om en sorg som har varit väldigt nära hela elevgruppen då 

de har upplevt förlust av en klasskamrat. Andra erfarenheter av sorgesituationer som lärarna 

berättar om är till exempel förlusten av en förälder, skilsmässor och sjukdomar.   

L: När det handlar om barn måste man handla fort och ta beslut snabbt. Någon som har 
skadat sig, fått kramper eller utslagna tänder och så vidare har man varit med om. Då har man 
fått ringa efter skolsköterskan eller ambulans det har man varit med under sina år som lärare. 
Man har arbetat i många år och det har hänt mycket under den tiden som man har varit med 
om.   

Läraren talar om att reagera och agera snabbt vid kris och sorg då det kan uppstå plötsligt 

och då måste man som lärare snabbt hantera det och försöka hjälpa till.  

Fyra av lärarna säger sig inte ha någon erfarenhet av elever i sorg. Men längre fram under 

intervjusamtalen berättar samtliga lärare någon gång om situationer där elever har upplevt 

större eller mindre förluster, där eleverna har drabbats av sorg. Det har varit alltifrån sådan 

sorg där en elev berättar om minnen kring en förlust eller där eleven har upplevt förlust av 

någon som de har en nära relation till. En av lärarna som säger sig inte ha någon erfarenhet 

av att möta elever i sorg säger under intervju:  

I: Hur kan man känna igen att ett barn sörjer? 

L: Men det blir väl att man har ett avvikande beteende mot innan. Man blir väldigt 
annorlunda, kan jag nog tänka mig. Har inte träffat någon, måste tänka. 

Under samma intervju berättar läraren ifråga om en situation med ett sörjande barn som 

hen har erfarit.  

I: Hur kan sorg uttrycka sig tror du? 

L: Jag har ju en elev, hon uttrycker en slags sorg. Men hon är ju väldigt så att det går i vågor 
för henne. Då pratar hon jättemycket om det och sen kan det gå perioder då hon inte pratar 
någonting om det. Sen kan det gå en tid då hon pratar mycket om det igen. Söker mycket 
uppmärksamhet, så här vuxen uppmärksamhet.  
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Läraren har här berättat under samma intervju att hen inte träffat någon i sorg och senare 

under intervjun att hen har en elev som uttrycker sorg.   

En annan lärare berättar hur hon agerar vid mötet med elever i sorg.  

I: Upplever du att det finns några svårigheter i hantering eller mötet med elever i sorg?  

L: Ja, det skulle säkert vara en massa anspänning på en själv. Det tror jag, men man får nog 
försöka. Det ju bra om man kanske själv visar sig stark och att man själv inte gråter eller så där 
som vuxen. Men det kan ju vara jättesvårt. Jag tror man ska försöka vara det även om det kan 
var okej liksom dem kanske kan acceptera det. Men det är ju barnen som är viktigast när man 
är lärare. Det är ju dem man är här för att ta hand om. Det är ju inte min personliga sorg som 
ska komma fram utan det är ju barnens i sådana fall.  

I: Känner du dig trygg inför ett möte med ett barn som är i sorg? 

L: Ja, jag tror att man får någon kraft då liksom det här måste jag bara göra. Sen att man 
försöka vara vuxen, lyssna och kör på känsla men också bara vara där.  

Läraren berättar att hen försöker hålla sig stark och vuxen för eleverna och vara där för dem.  

En annan lärare lyfter att det är lätt hänt att man ignorerar den som sörjer.  

I: Hur tycker du man bör hantera en sorgesituation.   

L: Men överlag vare sig det är barn eller vuxna så måste man ju visa respekt. Men sen får man 
ju kanske inte. Man måste nog också prata om det. Som utomstående att man tar upp det och 
prata om det. Sen måste ju den som sörjer tala om ifall den vill prata eller inte. Annars tror jag 
att det är lätt att man kanske ignorerar ifall någon är ledsen. Det blir ju så att man inte pratar 
med personen det blir ju inte så bra, men jag tror det är väldigt olika och väldigt individuellt 
hur man sörjer. 

Läraren talar om att man måste visa respekt mot den sörjande. Men att även prata om 

förlusten för att kunna bearbeta den. Den sörjande eleven ska själv kunna tala om när 

eleven är redo att prata. Ifall den sörjande inte berättar att den är redo att prata menar 

läraren att det är lätt att man visar respekt genom att låta den sörjande vara ifred.  

Två av lärarna berättar att de känner sig båda trygga inför mötet med elever i sorg. De 

berättar att man måste möta den sorg som eleverna pratar om, utan att prata sönder 

samtalsämnet. I samband med lärarnas yrkeskarriär har de fått erfara händelser som gjort 

dem trygga inför mötet med elever i sorg. 

Första mötet med sorg enligt lärarna är den egna upplevda sorgen. De har alla även gått en 

utbildning som bör ge en grund inför mötet med elever i sorg. En av lärarna uttrycker dock 

att utbildningen inte gav någon grund för ämnet.  
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I: Har ni fått någon fortbildning i kris eller sorgehantering? 

L: Nej, inte så att det har varit någon utifrån som kommit och pratat om det. Vi har mera 
pratat om hur våra strategier ska vara, om det skulle hända något här som jag berättade om 
förut. Men det har varit väldigt lite och i lärarutbildningen var det inte speciellt mycket heller.  

Varje lärare berättar att det inte sker någon fortbildning inom ämnet sorg men en diskussion 

ska ske i arbetslaget varje år vid skolstart. De ska då uppdatera krishanteringsplanen och 

färska upp minnet i hur hantering ska gå till vid eventuell kris.  

Analys - erfarenheter av elever i sorg 

En del av lärarna säger sig inte ha någon erfarenhet av elever i sorg men under intervju 

berättar de om olika situationer där de har mött elever i sorg. Alla lärare har olika 

erfarenheter och anser sig ha olika mycket erfarenheter av elever i sorg. Något som alla har 

gemensamt är att de upplevda erfarenheterna hos lärarna är erfarenheter om fysiska 

förluster såsom bortgång av djur och relationer enligt hur Fyhr benämner det (Fyhr, 1999, 

s.24). Flertalet av de lärare som anser sig sakna erfarenheter, saknar erfarenheter av just 

fysisk förlust. Utifrån lärarnas utsagor kring deras erfarenheter kan man se att de väljer att 

lyfta de erfarenheter som gäller större fysiska förluster såsom, dödsfall av nära och 

skilsmässa. Medan de utelämnar de erfarenheter kring mindre fysiska förlusterna och de 

mentala förlusterna såsom förlust av djur, ägodelar och lojalitet. Lärarna lägger större vikt 

vid fysisk förlust än vid den mentala förlusten. Detta är även något man ser i lärarnas 

definition på sorg. Den fysiska sorgen får då större chans att bli sedd och bli bearbetad. 

Lärarnas erfarenheter och syn på sorg har förbindelser till deras erfarenheter från tidigare 

möten med elever men också från det att de själva var barn. Det i sin tur påverkar lärarna 

hur de förhåller sig till elever i sorg samt hur den enskilde läraren känner inför mötet med 

elever i sorg (Fyhr, 1999, s.35-36; James m.fl., 2002, s.45).  

En annan lärare anser att man vid ett möte med elever i sorg bör försöka hålla sig stark och 

inte gråta inför eleverna. Läraren ifråga anser att det är eleverna som är viktigast och inte sin 

egen personliga sorg vid ett sådant möte. Detta kan man koppla till den fjärde myten enligt 

James m.fl. som påvisar att man ska vara stark för andra. Det är en myt att man ska vara 

stark för omgivningen. De menar att den som är eller försöker vara stark stänger av sina 

känslor och sorgen kan förbli obearbetad. Dessutom är beteendet i sig fel, då det är ett 

beteende som barnen kan ta efter (James m.fl., 2002, s.42).  

 

Sorg påverkar inte bara lärare som privatpersoner utan även i deras roll som lärare. I 

avsnittet ovan nämns det att en lärare stänger av sina känslor och visar på ett behov av att 

trycka ifrån sig sorgen och lämna den fort utan att egentligen ha bearbetat sorgen. En annan 

lärare säger att man inte bör gråta inför eleverna som visar på att man inte ska visa sina 

känslor utåt. Det kan tolkas som att läraren ifråga stänger av sina egna känslor inför andra. 

Det är något som tar energi att lämna en sorg obearbetad och sedan kan man ifrågasätta 

deras förmåga att hantera andras sorg. Dessa ageranden vid sorg är något som James m.fl. 
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menar att man lär sig från sina förebilder under sin uppväxt. Det kan leda till att lärarna 

känner att de saknar de redskap som behövs för att bearbeta sin egen och andras sorg. Ser 

man till James m.fl. och vad de talar om vuxnas agerande vid sorg måste man som vuxen 

reflektera över sitt eget agerande då det påverkar eleverna i hur de uppfattar att man sörja 

(James m.fl., 2002, s.43).  

En lärare lyfter att det är vanligt att omgivningen ignorerar den sörjande av respekt. Detta är 

enligt James m.fl. den tredje myten som vi lärt känna genom litteraturen. Den tredje myten 

handlar om att sorgearbete bör ske i ensamhet. Många barn har blivit lärda av vuxna att 

stänga in sig på sitt rum och där ge utlopp för sina känslor i sin ensamhet. James m.fl. (2002, 

s.33) menar att man genom detta beteende stänger in sina känslor och behåller dem för sig 

själva. Läraren menar att den sörjande ska kunna tala om, när den är redo att prata. Ifall den 

sörjande inte berättar att den är redo att prata menar läraren att det är lätt hänt att man 

visar respekt genom att låta den sörjande vara ifred. Man kan tolka det som att läraren har 

blivit lärd att själv sörja i ensamhet och därför av respekt inte stör den sörjande eleven. 

Dyregrov menar att det jobbigaste som finns för sörjande är när andra i ens omgivning 

undviker en av respekt (Dyregrov, 2008, s.191). Trots det inlärda synsättet har dock läraren 

kunskap om vikten av att prata för att bearbeta sina känslor.  

 

Lärarna berättar att utbildningen eller fortbildningen inte har uppmärksammat ämnet sorg i 

någon större utsträckning. James m.fl. (2002, s.56) är medvetna om att lärare är i behov av 

att ha kunskaper inom det vetenskapliga samt det administrativa. Men lärares arbete med 

sörjande elever kräver även det en viss kunskap. Bristen på teoretiska kunskaper om elevers 

sorg och sorgearbete påverkar enligt Holland möjligheten att hjälpa elever i sorg. Teoretiska 

kunskaper har potential att öka medvetenheten och kompetensen hos lärarna (Holland, 

2008, s.416). Brister i teoretiska kunskaper gör att lärare använder sig av de kunskaper de 

har tillgång till. De upplevda erfarenheterna är en sorts kunskap, men den är inte alltid 

tillräcklig. Genom att ge teoretiska kunskaper kan medvetenheten och kompetensen öka 

kring sorg och elevernas sorg har därmed större chans att bli bearbetad (Holland, 2008, 

s.416). 

 

Även Dyregrov hävdar att engagemanget och kunskapen är viktigt att ha som lärare kring 

elever som hastigt och oväntat drabbas av förlust av närstående. Kunskapen måste knytas 

ihop med elevens skiftande dagsform, sorg- och krisreaktioner och koncentrations- och 

inlärningskomplicerad. Detta för att snabbt kunna agera vid eventuell kris- och 

sorgesituation för att kunna ge eleverna det stöd de behöver för att kunna återgå till en 

normal vardag utan tidspress (Dyregrov, 2008, s.197).  
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Lärares uppfattning om elevers sorgereaktioner 

De flesta lärare menar att sorg kommer till uttryck olika hos alla elever. Flera av lärarna har 

berättat om mötet med elever i sorg som söker uppmärksamhet från omgivningen och gärna 

vill berätta om sin sorg. Vissa barn reagerar genom att vara uppe och flyga i taket eller 

skriker mycket, medan någon annan kryper ihop och gör sig liten eller genom att gråta: 

I: Mm, men hur visar sig sorg då? 

L: Det kan vi se på många sätt de. Det kan vare någon som är uppe och flyger i taket väldigt 
mycket och gapar eller kryper in i ett hörn eller gråter. Det är som det är, det är det som är i 
deras värld. Jag hade eleven idag som sa att hon sakna sin mormor och sen namn på två 
hundar och det var länge sen och då får man stanna upp o lyssna och liksom prata vidare om 
det.  

Några lärare beskriver elevers sorgereaktioner som att de får svårt att behärska sig eller att 

de blir inåtvända i sin sorg:  

I: När den här sorgen finns, hur kan det visa sig eller uttrycka sig? 

L: Ja, är det ett barn som känner sorg så kan det ju bli det här plötsliga gråten och kanske inte 
kunna behärska sig. Och det kanske är så också för vuxna att blir man riktigt ledsen så 
kommer bara sorgen. För barn kommer det såhär (knäpper med fingrarna) och så får man 
trösta och så lugnar det av och det händer så mycket runtomkring och så måste de leva sitt 
vardagsliv tills nästa gång de liksom sjunker inåt och börjar sörja.  

En annan lärare menar att barnen reagerar med aggressivitet och utåtagerande eller med 

tysthet, trötthet, ledsnad och förvirring. 

 I: Hur visar sig sorg? 

L. Ja det visar sig väldigt olika. Vissa blir väldigt aggressiva och en del de blir bara tysta och 
trötta och ledsna, sådär deppiga och håller allting inne. Andra blir mer utåtagerande det är väl 
det vanligaste bland barnen. De pratar oftast inte om det utan är mer förvirrade. Man märker 
att nu har det hänt någonting och får ringa hem och kolla och oftast har det hänt någonting. 

I: Hur känner man igen att ett barn sörjer? 

L: Aa, det är ju det att de inte är riktigt med och är inte glada. Man ser på ögonen och det blir 
jättetydligt, de ler med munnen men ögonen visar att de mår skit rent utsagt. Ögonen de är 
inte med. 

Fyra av lärarna menar att ögonen visar tydligt hur det egentligen är ställt med eleverna, även 

om de ler visar ögonen hur det egentligen är. En av lärarna berättar att hen vid sådana 

tillfällen väljer att ringa hem till föräldrarna och då visar det sig ofta att något har hänt.  
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En lärare menar dessutom att eleverna inte alltid själv är medvetna om sitt beteende när de 

befinner sig i sorg, och att eleven kan vara för ung för att kunna bearbeta sorgen: 

Du kanske ser likadan på utsidan men på insidan kan det arbeta väldigt mycket. Till slut är det 
ett naturligt tillstånd inne i kroppen att det är så och då är det som om man nästan inte 
förstår att man är någon och att man egentligen är en annan, man får något till sig som man 
kanske är för liten att hantera. 

Sammantaget menar lärarna att eleverna är olika individer och de tänker och reagerar olika 

på sorg. Samtliga lärare menar att elever beter sig avvikande när de är i sorg, de beter 

annorlunda i jämförelse med hur de brukar. Lärarna nämner allt från ett aggressivt och 

utåtagerande beteende till att eleven väljer att dra sig undan och tystna.  

Analys – lyhördhet inför sina elever 

Lärarna anser att alla elever reagerar olika på sorg då vissa kan blir aggressiva medan andra 

väljer att pratar om sorgen och Fyhr menar såsom de flesta lärarna att alla sörjer olika. Fyhr 

menar att det är viktigt att låta den som sörjer få sörja på det vis som den personen behöver 

(Fyhr, 1999, s.107). Gemensamt för alla lärarna är att de lyfter lyhördheten för vad deras 

elever sänder ut för signaler. Fyhr tar i likhet med lärarna upp vikten av att vara lyhörd för 

att kunna uppfatta de signaler den sörjande skickar ut, vare sig det är medvetna eller 

omedvetna signaler (Fyhr, 1999, s.116). Hur eleverna väljer att sörja beror ofta på hur andra 

vuxna i deras närhet sörjer. Enligt lärarna bör man som vuxen tänka på vad man säger och 

hur man agerar vid sorg, då det påverkar barnens uppfattning om hur man bör sörja.  Vid ett 

”felaktigt” sörjande kan det hända att barnen fastnar i sorgen och att det kan påverkar dem i 

framtiden (James m.fl., 2002, s.43).  

I lärarnas utsagor ger de flera exempel på de mer komplicerade reaktionerna än de subtila 

reaktionerna som kan uppkomma vid sorg och det kan vara för att lärarna inte har 

medvetenheten inför de subtila reaktionerna som eleverna kan uppvisa.  

Holland menar att många vuxna tror att alla barn är "elastiska" och kan återhämta sig väl 

från upplevelser av förlust utan någon vuxens hjälp (Holland, 2008, s. 413). En av lärarna 

menade att barn/elever har en fantastisk läkförmåga och uttalandet kan mena på att läraren 

tror att barn/elever är ”elastiska” och föreställning om att barn/elever kan hanterar sorgen 

på ett bra sätt på egenhand. Har man då som vuxen och lärare inte fått de kunskaperna om 

sorg kan det vara svårt att se och vara medveten om de reaktioner och signaler som 

eleverna skickar ut.  
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Den komplicerade sorgen 

När lärarna berättar om reaktioner som elever får vid sorg går de lätt över till att beskriva 

komplicerade sorgereaktioner. De beskriver sorgen som ett agerande som eleverna inte kan 

kontrollera. Det kan vara att eleverna stänger in sina känslor och de tar sig i uttryck på annat 

sätt såsom koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter, plötslig gråt, bli utåtagerande 

såsom aggressiva, våldsamma, arga, ilskna. En lärare beskriver sorg som att den kan bli en 

djup sorg och som kan vara svår att hantera. Som lärare ser hen sig ibland som otillräcklig.  

I: Finns det olika sorters sorg? 

L: Ja det finns. Det finns ju en djup sorg som ibland tror jag kan vara väldig svår att hantera. 
När sorgen går så djupt in i själen att man kanske måste ha proffs hjälp då är det ju ingenting 
som vi i skolan klarar av. Varken ni eller vi har ju den utbildningen för att klara, en djup sorg 
och det kan ju hända även barn tror jag. Men vanligen alltså de är barn i sorg kan man inte 
heller säga. Men sorgen av. Alltså barn har ju en fantastisk läkprocess om man jämför med 
vuxna. Tycker jag på ett sätt. För barn kan ju skratta och leka och ha kul medan vi kan ju inte 
på samma sätt när nära och kära försvinner. Barn är otroliga tycker jag. 

Läraren i citatet ovan menar dock även att eleverna har en fantastisk läkförmåga då de kan 

skratta, leka och ha roligt jämfört med vuxna som inte kan bortse från sorgen på samma sätt 

som barn.  

En lärare menar att ibland när en elev beter sig avvikande på ett komplicerat sätt är det lätt 

hänt att avvisa det beteendet, men istället är det bra att tänka på vad eleven har i sitt 

bagage menar en av lärarna.  

I: Hur tycker du man bör hantera en sorgesituation? 

L: Man ska försöka vara lyhörd. Inte kräva av ett barn att tala om varför barnet är jobbigt, 
utan att lämna lite spelrum för dem av få vara lite annorlunda ett tag. Försöka få dem själva 
att tala om vad som har hänt.  

Läraren ifråga anser att man måste få låta eleverna vara avvikande ett tag men samtidigt 

vara lyhörd eller försöka få dem själv att berätta vad som pågår.  

Analys – professionell hjälp 

En lärare lyfter att det finns en djup sorg som inte lärare har utbildning för att hantera. Som 

lärare blir man då otillräcklig för att man inte kan hjälpa den sörjande att hantera sorgen. 

Fyhr anser att det endast finns ett visst stöd som man kan ge som medmänniska men ibland 

räcker det inte till för den sörjande. Den sörjande kan sörja allt för djupt och få för starka 

reaktioner som inte går över. Vid sådana situationer krävs det experthjälp för att hjälpa den 

sörjande att kunna gå vidare (Fyhr, 1999, s. 153). Fyhr (1999) menar att sorg kan kräva hjälp 

av professionella då lärarna inte har de verktyg som krävs för att hjälpa eleverna i deras sorg.   
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Ser man till de sorgereaktioner som lärarna uttrycker kan man se likheter i vad Dyregrov 

skriver men benämner reaktionerna som efterreaktioner på sorg. I likhet med lärarna 

betonar Dyregrov efterreaktioner såsom koncentrations- och minnessvårigheter, irritation, 

ilska, kroppsliga besvär, sömnstörningar, skuldkänslor och mycket mer (Dyregrov, 2008, 

s.34). Holland anser att skolpersonalen måste vara medvetna om den eventuella inverkan 

som traumatiska händelser kan ha på elever, men också uppfatta de behov som eleverna har 

(Holland, 2008, s.412). Utefter de uttalanden som lärarna har gjort kring den komplicerade 

sorgen är lärarna välmedvetna om de tydligare uttryck som eleverna ger utlopp för vid sorg. 

Holland anser att en medvetenhet hos skolpersonal behövs ha för att kunna hjälpa elever i 

deras möjliga reaktioner på traumatiska händelser (Holland, 2008, s.412).  

 

James m.fl. anser att samhället valt att lära sig låta bli att känna och ersätta känslorna med 

att äta eller annat istället för att hantera känslorna (James m.fl. , 2002, s. 83). James m.fl. 

uttalade visar på vikten av att möta barn men även vuxnas behov av att någon lyssnar på 

dem, engagerar sig och hjälper dem för att de ska kunna hantera sin sorg. Skolpersonalen är 

därför en viktig länk för den sörjande eleven och kan inte skolpersonalen ge det rätta stödet 

kan de inte hjälpa eleverna att få det stöd eller den hjälp som behövs.  

 

Enligt en lärare finns det en djup sorg som inte bör försöka hanteras av lärare då de inte har 

den utbildning som krävs för att hantera den djupa sorgen som kan uppstå hos eleverna. Det 

kräver hjälp ifrån professionella med de rätta kunskaperna för att hjälpa eleverna hantera 

sorgen. Fyhr menar på att ibland krävs det professionell hjälp för den som sörjer för att det 

inte ska resultera i en sjuk sorg. Dock anser Fyhr att medmänniskorna kring den som sörjer 

bör finns som stöd för den som sörjer även om det krävs hjälp av professionella (Fyhr, 1999, 

s.152-154). Lärarens uttalande kan bero på en osäkerhet över hur man bör hantera sorgen 

som eleven upplever, då läraren inte upplever sig ha de redskap som krävs för att hjälpa 

eleven med sin sorg. Dyregrov påtalar att trots lärarna inte alltid har de redskap som behövs 

är skolan en trygg plats för elever som har det jobbigt. Skolans vardagliga rutiner hjälper 

dem men den som sörjer kan ha svårigheter att koncentrera sig på uppgifterna då tankarna 

lätt svävar iväg. Det kräver att läraren hjälper eleven genom att försöka göra undervisningen 

lustfylld och mer aktivitet med andra kamrater och läraren, det är för att hjälpa den sörjande 

att distrahera sina tankar (Dyregrov, 2008, s.82).  

 

Enligt lärarna uppstår det ett beteende vid sorg som ofta avviker från det vanliga. Känslorna 

tar sig i uttryck på andra vis och kan då ses som konstigt av omgivningen. En lärare menar att 

man måste låta eleven vara avvikande ett tag och samtidigt tänka på vad som finns i elevens 

bagage, och fråga sig vad det är som gör att elever agerar på detta sätt. Dyregrov menar att 

omgivningen inte ska pressa den sörjande utan ge utrymme för ett förändrad beteende och 

tillfällig nedsatt arbetskapacitet (Dyregrov, 2008, s.38). Läraren menar att man inte ska 

pressa eleven utan vara lyhörd för vilka signaler eleven sänder ut och försöka få dem själva 

att berätta vad som pågår.   
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Skolans roll för elever i sorg 

Tre av lärarna lyfter vikten av skolan för eleverna vid en kris och sorgesituation. Ifall det har 

varit en sorg hemma menar de att skolan kan vara en tillflykt från det som är jobbigt. Skolan 

är som vanligt och det är en fast punkt där man vet rutinerna och något är "normalt" för den 

elev som befinner sig mitt i en känslostorm. Men det kan lika gärna vara tvärtom att hemmet 

är en tillflykt från något som kan vara jobbigt i skolan. En lärare talar under intervjun om att: 

I skolan så slipper jag därför att det är så jobbigt när jag kommer hem, så då kan det vara 
skönt ibland att slippa tänka. För barn har ju den förmågan att stänga av lite och så gör de det 
de ska här istället. Sen så när de kommer hem till verkligheten så får det hantera känslorna 
där. Sen så är det lite så där att man är tydlig med att man vet. 

Skolan har ofta rutiner och vid en sorgesituation menar lärare att man ska vara extra nog 

med att hålla dessa rutiner. Sex av lärarna lyfter vikten av att vardagen och rutinerna ska 

flyta på som vanligt för att inte skapa ännu större förändringar för eleven än vad som redan 

är. Rutinerna som är det vanliga hjälper den sörjande eleven då det är "något normalt" i det 

som är jobbigt. I skolan finns det många olika personer som den sörjande eleven kan få prata 

med och omgivningen finns där som stöd för den sörjande eleven. Då elever i sorg kan ge 

uttryck för sin sorg på olika sätt och då finns skolan där som stöd menar en lärare.  

Åtta av lärarna nämner trygghet och omgivningen som en viktig del för att eleverna ska 

kunna bearbeta sin sorg.  

För det är ju en stor del för dem när det inte är som vanligt. Barn vill ju att det ska vara den 
här tryggheten att man. Det ska vara det samma på något sätt. Men sen kan det ju vara att 
något någon plötsligt går bort i deras närhet och det kan vara ett djur och det kan vara stor en 
kris för dem. 

De menar att vuxna ska finnas där för eleverna som stöd men även att de andra eleverna ska 

ha en förståelse för deras sorg. En lärare talar mer om omgivningen som något som eleverna 

söker stöd hos vid en sorgesituation. Visar omgivningen förståelse för eleven som sörjer 

skapar det en trygghet för eleven.  

Barn söker ofta kontakt för att ha något som är stabilt.  

En annan lärare talar om att man måste bemöta händelser med ett lugn och tystnad då det 

inte hjälper att få panik. Två lärare uttrycker vikten av att vara lyhörd för vad eleverna 

uttrycker samt inte uttrycker. De lyfter även vikten av att våga ringa hem och fråga ifall 

något har hänt. 
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Analys – skolans rutiner skapar trygghet 

Dyregrov betonar vikten av att ha ett nära samarbete med hem och skola för elevernas 

trivsel och miljö som under en sorgeprocess är av stor vikt. Men även att se till andra elever 

och ge dem tid och empati under skoltid vilket gör skolans personal ett bra stöd för elever 

som är i sorg eller mer indirekt påverkas (Dyregrov, 2008, s.195). Lärare lyfter vikten av att 

ha ett samarbete mellan hemmet och skolan då det underlättar för elever som befinner sig i 

sorg. Fyhr betonar även vikten av en yttre trygghet för den som sörjer då det sociala 

sammanhanget måste finnas kvar tills dess att den som sörjer är redo att återvända (Fyhr, 

1999, s.84). Skolan är en plattform för den som sörjer då sörjande elever kan få stöd av alla i 

skolan. Kulturen i skolan kan hjälpa eleven som sörjer att bearbeta sin sorg tillsammans med 

personal och skolkamrater då de kan hjälpa till i sorgbearbetningen (Dyregrov, 2008, s.196). 

Tryggheten i skolan säger lärarna är viktiga och detsamma gäller skolans rutiner. Fyhr har 

skrivit och tar upp samma utgångspunkter som lärarna, där vikten av att de vanliga rutiner 

och de människor som man mår bra av ska finnas kvar för att vara ett stöd för den som 

sörjer (Fyhr, 1999, s. 81-85). En lärare ansåg att visa hänsyn för den som sörjer måste finnas 

för eleven.  

Lärares möte med elever i sorg 

Fem lärare lyfter vikten av att vara lyhörd för och observant på hur eleven mår och 

uppträder efter en förlust. Att berätta om förlusten för omgivningen är också viktigt, då även 

de kan vara observanta och lyhörda men framförallt visa respekt inför den sörjande. 

L: Det gäller att vara lyhörd. Man måste se att eleverna kanske fundera eller så. De behöver 
inte säga något utan man ser att det är något. Lite det där att hälsa på morgonen, ta dem i 
hand och titta dem i ögonen lite och så. Sen att man tittar då ser man om det är något, man 
ser det jättefort om det är någonting. Sen är det att man får bromsa upp och inte gå fram som 
ett smälltåg och att inte säga nu ska vi göra så här. Utan mina ungar de prata om det rakt ut i 
samlingen och då får man samla sig själv och inte prata för mycket. När de är sådana där 
jobbiga saker kan man lätt prata sönder det bara för man inte riktigt vet . De gäller bara och 
lyssna och... Vad hur tänkte du nu? Vad kände du då? Det blir ofta väldigt bra samtal.  

Av citatet ovan kan man förstå det som att en lärare inte ska ignorera en elev som kommer 

fram och berättar om sina känslor. Läraren menar att det är viktigt att våga möta eleven, 

lyssna på eleven och att det är viktig att visa sina känslor samt visa att det inte är fel att 

känna. Flera gånger uttrycker läraren att det är otroligt viktigt att lyssna färdigt på vad 

eleverna säger trots att tårar rinner.  
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En annan lärare lyfter detta som ett vanligt fenomen, man tänker att den sörjande vill vara 

ifred och därför ska man inte störa den sörjande.  

I: Hur tycker du man bör hantera en sorgesituation.   

L: Överlag vare sig det är barn eller vuxna så måste man ju visa respekt. Men sen måste man 
nog också prata om det. Som utomstående måste man ta upp det och prata om det. Den som 
sörjer måste sedan kunna tala om ifall den vill prata eller inte. Annars tror jag att det är lätt 
att man kanske ignorerar ifall någon är ledsen. Om man inte pratar med personen blir det ju 
inte så bra, men jag tror det är väldigt olika, väldigt individuellt hur man sörjer och hur man 
vill sörja. 

I avsnittet Lärares erfarenheter av mötet med elevers sorg kommenterades ett citat där en 

lärare uttrycker att den sörjande måste själv kunna tala om ifall personen ifråga vill prata 

eller inte. Läraren menar att det annars är lätt hänt att man ignorerar den sörjande. Läraren 

upplever även svårigheter att bemöta elever som stänger känslorna inne.  

I: Upplever du några svårigheter i hantering där en elev är i sorg? 

L: Jag kan nog tänka mig att om någon stänger det inom sig, det vet man ju inte om det är 
någon som gör. Det kan det ju vara någon som gör. 

En lärare nämner hur viktigt det är att hitta sätt där elever som är i sorg får möjlighet att ge 

utlopp för känslorna genom att låta den som sörjer få genom olika uttryckssätt ge utlopp för 

den sorg som eleven känner. Det kan vara allt från att få röra sig genom fysisk aktivitet, rita, 

skriva och prata, dvs. det eleven själv behöver för att få utlopp för den sorg som elever 

upplever.  

Hon går i taket och så men på något vis få lov att kanalisera det. Jag tror att det är viktigt och 
att hon har ju nu, tack och lov, hittat det här med vi har fått nya bollar här och vi har en eller 
två bollar till vår klass. Hon har lärt sig nu att gå ut och sparka boll på egen hand och hon får 
ur sig någonting fysiskt och det är ett sätt. Men alla är inte fysiska så att dom klarar ut det. 
Men att man hittar någonting som alla är bra på. Alla är bra på någonting. Det är också 
någonting att bli lyft i någonting skit i vad de vart, vart de månde. Men det är så viktigt att 
man är en person och att man känner att jag faktiskt duger som jag är, De är också en del i det 
hela att någonstans få lära sig att också få säga att du kan också. Vi måste hitta vägar som 
kanske kan göra på ett annorlunda sätt. När du går in i klassrummet nästa gång lova mig, lov 
mig att du inte titta på honom för då blir du så arg. Gå förbi bara. Jag går emellan dig och 
honom så ska du se att det går bra. Att hitta stundar där man lyckades, det tror jag är 
jätteviktigt. Nu plockar jag bara det här ur huvudet och tar exempel som jag har nära mig 
själv.      

Att möta elever i sorg är något som de flesta lärarna uttrycker att de känner sig trygga inför. 

Deras kunskaper, yrkeserfarenheter och även erfarenheter från privatlivet samt stödet från 

omgivningen gör att lärarna känner sig trygga i mötet enligt deras egna uttalanden.  

 I: Känner du dig trygg inför ett möte med ett barn i sorg? 

L: Ja. Det är ju för att man har jobbat i många år också. Man har erfara en del. Det har 
med att varje gång det har hänt något så lär man sig från händelsen. 
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Alla lärare säger sig ha stöd från sina kollegor, sjuksköterska samt kurator vilket gör att de 

inte känner sig ensamma eller utelämnade att hantera en sorgesituation själv.   

I: Upplever du att du får det stöd från omgivningen, när det handlar om att hantera ett 
barns sorg? 

L: Jag klarar ganska mycket själv men när jag känner att jag behöver stöd då vet jag att 
de andra kollegorna finns. Jag har hjälpt barn till kuratorn har jag gjort. Sen pratar jag 
med skolsköterskan och hjälper elever till andra inom elevvårdsteamet.   

Analys – lyssna och vara lyhörd 

Sörjande elever är viktigt att möta för lärarna och de uttrycker även att det finns mer hos en 

annan individ än vad som går att se utåt. Fyhr menar att om man inte möter de känslor och 

tankar som uppkommer hos den som sörjer kan de istället gå genom kroppen och resultera i 

fysisk sjukdom (Fyhr, 1999, s.131). Genom att lärarna är observanta och lyhörda till eleven 

kan de hitta det sättet som eleven behöver eller kanalisera det genom för att bearbeta sin 

sorg.  De flesta lärarna talar om vikten av att möta och lyssna till elevernas känslor. Blir 

eleverna inte mötta på ett bra sätt av viktiga vuxenrelationer när de berättar om hur de 

känner lär de sig istället att man inte ska må dåligt fastän att de mår dåligt (James m.fl., 

2002, s.14). Den medvetenhet om elevernas känslor som lärarna lyfter under intervjuerna är 

för dem viktiga att vara lyhörda inför. Vikten av lyhördhet och att finnas där för eleverna är 

otroligt viktigt för lärarna samt att man ser varje elev för den de är.  Ser man till vad James 

m.fl. och vad de anser är varje relation unik och ingen relation exakt likadan (James m.fl. , 

2002, s. 26). Dyregrov menar att läraren är viktig då läraren ger stöd till elever som befinner 

sig i sorg, då läraren har både inflytande och kontakter som kan hjälpa elever i sorg 

(Dyregrov, 2008, s. 196). I mötet med elever i sorg har läraren en viktig roll och kan betyda 

mycket för den sörjande, därför är lyhördheten som de intervjuade lärarna påvisar viktig. 

 

En lärare säger att det är vanligt att omgivningen ignorerar den sörjande av respekt. Läraren 

säger dessutom att den sörjande själv måste kunna tala om ifall personen ifråga vill prata 

eller inte prata. När läraren då möter en elev som stänger känslorna inne och inte kan 

berätta att personen ifråga behöver prata menar läraren att det är lätt hänt att ignorera den 

sörjande av respekt. Samma lärare uttrycker dock också att hen upplever att svårigheter 

skulle uppstå ifall den sörjande stänger känslorna inne. Denna typ av dilemma är enligt 

James m.fl. ett exempel på den tredje myten om sorgearbete. Den tredje myten handlar om 

att sorgearbete bör ske i ensamhet. Många har blivit lärda att stänga in sig på sitt rum och 

där ge utlopp för sina känslor i sin ensamhet, kanske via vuxna förebilder. Men om den 

sörjande stänger känslorna inne uppstår uppenbara svårigheter för den sörjande att berätta 

om sina känslor.  
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Att möta elever i sorg är viktigt och det är extra viktigt för en lärare att hitta något hos den 

sörjande eleven, men även övriga elever, som de är bra på och stärka dem i det. Ser man till 

vad James m.fl. anser är varje relation unik (James m.fl. 2002, s. 26). Detta tar en av lärarna 

upp, att varje elev är sin egen person och alla är bra på något, det gäller som lärare att hitta 

det och speciellt då elever är i sorg.  
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Sammanfattande diskussion 

Hur lärarna definierar fenomenet sorg, både den egna och elevers sorg, har de svårt att ge 

uttryck för med ord. De berättar därför och tänker tillbaka på erfarenheter de har av egen 

sorg och mötet med elevers sorg. Lärarna nämner i första hand dödsfall och andra fysiska 

förluster medan en del ger även exempel på mentala förluster såsom lojalitet. Anledningen 

till att de endast nämner eller främst nämner fysiska förluster kan bero att den är mer 

påtaliga än mental förlust. Hur lärarna definierar fenomenet sorg och hur de möter elever i 

sorg ska dock inte behöva påverkas av det. Samtliga lärare har olika sorters erfarenheter av 

sorg både ifrån privatlivet, i rollen som lärare och från deras kunskaper. De lyfter dock att 

kunskaperna från deras utbildning är få och de förlitar sig mestadels på sina egna 

erfarenheter från yrkeslivet.  

Samtliga lärare förhåller sig så att de anser att det är viktigt att möta de elever som befinner 

sig i sorg. Samtliga lärare har en tydlig bild av att skolan har en viktig roll för elever som 

befinner sig i sorg. Lärarna är medvetna om tryggheten, omgivningen och rutinerna som 

skolan ger till elever i sorg. Lärarnas medvetenhet kring detta är värt att notera då de lyfter 

att skolan kan vara en trygghet för deras elever när livet kan vara tuffare.  Genom att vara 

mottaglig för vad eleverna säger visar de en förståelse och de kan läsa mellan raderna kring 

elevens mående. En medvetenhet kring hur man agerar och hur det förs vidare är en stor del 

av lärarnas roll och arbete. Lärarna kan påverka sina elever mycket då lärarna är förebilder 

och det gör det viktigare att som lärare vara medveten om att beteenden kan tas efter. Som 

lärare måste ett visst mod finnas i att kunna samtala kring sorg och vara förstående för det 

eleverna behöver kunna få möjlighet att uttrycka.  

När lärarna berättar i intervjuerna om erfarenheter från möten med elever i sorg, ger en del 

lärare uttryck för att de inte har några erfarenheter av att möta elever i sorg. Trots detta 

berättar alla lärare om erfarenheter där de har större eller mindre erfarenheter av möte 

med elever i sorg. Vid deras utsagor kring deras erfarenheter kan man se att de lägger större 

vikt vid den sorg som kommer av större fysiska förluster. De sorgereaktioner som lärarna 

nämner är tydliga tecken på sorg, men det finns mer subtila tecken som måste tas med i 

beräkningen. Subtila tecken såsom oro, ängslan och ibland andra dolda tecken på sorg är 

inget som lärare lyfter tydligt. Istället lyfter de mer självklara tecken såsom ilska, 

kommunikation, oroliga i kroppen och dylikt.  

Utefter vad som går att urskilja i lärarnas förhållningssätt till elevernas sorg är att de är 

medvetna om de reaktioner som kan uppkomma. Det som litteraturen tar upp av den fysiska 

förlusten (bortgång med mera) är även lärarna medvetna om, som kan orsaka sorg. 

Litteraturen tar även upp den mentala förlusten (identitetskris och liknande) tydligare än vad 

lärarna gjorde under intervjun.  I samband med sorg kan vissa reaktioner uppkomma och 

lärarna tar upp reaktioner som ilska och tårar dock ser lärarna till de mer tydligare tecknen 
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på sorg medan litteraturen nämner även ångest och skuldkänslor och så vidare. Utifrån 

lärarnas egna erfarenheter kring sorg och sorgereaktioner kan man finna att de handlar 

utefter vissa myter enligt litteraturen. Myterna är olika sätt att reagera och hantera sorg som 

ses allmänt som bra, men som egentligen inte bearbetar sorgen. Dessa myter menar 

litteraturen är något som är ett lärt beteende från lärarnas barndom. Att vara stark för 

omgivningen, inte må dåligt, tiden läker alla sår och att sörja ensam, är myter enligt 

litteraturen, som en del lärare gett uttryck för att de själva sörjer på det viset. I vissa fall är 

elevernas sorg för komplicerad för vad en lärare kan hantera. Medvetenheten kring hur 

viktig tryggheten och skolan är för elever i sorg har lärarna syn på som litteraturen säger.  I 

skolan är elever och familjer som befinner sig i sorg viktiga att våga möta. Samarbete mellan 

hem och skola är för att öka elevers trivsel och miljön för dem när de befinner sig i sorg för 

att hjälpa dem på bästa sätt. Samarbetet med hemmen är något som lärarna tar upp under 

intervjuerna och är något som även litteraturen tar upp och finner viktig.  



38 
 

Konklusion  

Samtliga lärare är medvetna om skolans roll vid mötet av elever i sorg men kunskapen och 

redskapen behövs också för att kunna möta dem på bästa sätt.   

Utifrån denna studie kan vi se att lärarna behöver mer kunskap för vad sorg är och hur de 

ska möta elever i sorg. Genom att delge sina erfarenheter av möten med elever i sorg 

samtidigt som man tar stöd av litteratur eller genom en fortbildningskurs kan man öka sin 

förståelse för fenomenet sorg, och medvetenheten för elever i sorg.  Detta är något som bör 

får större plats i lärarutbildningen för att lärarna ska ha en grund att stå på vid första mötet 

av elever i sorg.  

Vidare forskning kring ämnet sorg kan vara att forska ur ett genusperspektiv och undersöka 

ifall lärare har olika förväntningarna på pojkars och flickors sorgereaktioner och sorgearbete.  

Ett annat sätt att undersöka detta område skulle kunna ske genom observationer för att se 

hur lärarnas förhållningssätt realiseras i praktiken. Genom att bredda och fördjupa 

kunskapen om hur barn i sorg bemöts i skolan kan vi i förlängningen skapa ett underlag för 

rekommendationer till lärare hur de bör bemöta barn i sorg.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Inledande bakgrundsfrågor 

Berätta lite om dig själv? 

 Ålder? 

 Var har du växt upp? 

 Utbildning? 

 Befattning? 

 Hur länge har du arbetat inom skolans verksamhet? 

 Har du arbetat på fler skolor än denna? 

 Har du arbetat med något annat än pedagogisk verksamhet och vad i så 

fall? 

 

Kan du berätta lite om skolan du arbetar på? 

 Kan du berätta lite om de upptagningsområden barnen kommer ifrån? 

 Hur ser det ut i barngruppen – finns det barn från andra kulturer än den 

svenska? 

 Vilka är det vanligaste yrkesgrupperna bland föräldrarna i din 

undervisningsgrupp? 

 Har ni på skolan någon profilering?(Hur ser den ut?) 

 

Krissituationer 

 Vad menas med kris enligt dig? 

  Vad menas med sorg enligt dig? 

 Finns det olika sorters sorg? 

 Hur visar sig sorg?  

 Hur känner man igen att ett barn sörjer? 

Egna erfarenheter 

 Har du själv upplevt sorg? 

 Agerar du på något visst sätt när du upplever sorg? 

 Hur bearbetade du din egen sorg? 

Pedagogen 

Tankar 

 Hur tycker du att man bör hantera en sorgsituation?  
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 Finns det någonting som är viktigt att tänka på i ett möte med barn i 

sorg? 

 Upplever du svårigheter att hantera en situation där ett barn är i sorg? 

 Hur trygg känner du dig inför ett sådant möte?  

 Finns det något som hindrar dig från att hantera en sorgsituation såsom 

du önskar? 

 Har du en viss roll när du möter ett barn i sorg? 

 

Erfarenheter 

 Har du varit med om någon sorgesituation på arbetsplats? 

 Har du i ditt yrkesverksamma liv kommit i kontakt med elever som har 

sörjt? 

 Hur arbetar du för att hjälpa ett barn i sorg? 

 Vad upplever du kan vara (är) svårast att hantera i en situation där ett 

barn är i sorg?  

 Vilka erfarenheter har du av att bemöta ett barn i sorg? Kan du berätta 

om något speciellt minne?  

 Har du påverkats på något vis av ett möte med ett barn i sorg? På vilket 

sätt? 

 

Kunskaper  

 Använder du dig av några slags metoder för att hjälpa barnet hantera sin 

sorg?  

 Vad är det viktigaste du har lärt dig av sorgehantering under din 

yrkesverksamma tid som pedagog? 

 

Arbetsplatsen 

 Upplever du att du får det stöd du behöver från omgivningen, när det 

handlar om att hantera ett barns sorg? 

 Får du det stöd du behöver från rektorn när det gäller den sorg som du 

ska hantera? 

 Ges det någon form utav fortbildning för krishantering/sorg? 

 Finns det andra som du känner är viktiga för dig för att hjälpa ett barn i 

sorg? Vilka? 

Krishanteringsplan 

Dokumentet 

 Finns det någon krishanteringsplan på denna arbetsplats? 

 Vet du vart den finns? 
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 Har du läst den? 

 Är den lätt att förstå? 

 Hur väl tycker du att krisplanerna fungerar i praktiken gentemot hur det 

ser ut på pappret? (Nöjd? Varför?) 

 

Utformningen 

 Hur har utformningen utav Krishanteringsplanen gått till? 

 

Kollegiet 

 Har ni i arbetslaget arbetat tillsammans med Krishanteringsplanen? Hur?  

 Hur introducerades du i krishanteringsplanen när du började arbeta här? 

 Är krishanteringsplanen ett tillräckligt stöd för dig vid hantering av en 

krissituation? 
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Bilaga 2 

Här redovisar vi pedagogernas svar från intervjun. Genom vår sammanfattning i avsnittet 

resultat och analys och dessa stödord kan man som läsare få en mer tydlig överblick över 

resultatet. Vi sammanfattar utifrån punkterna Erfarenhet, Fenomenet sorg, Sorgreaktioner, 

Den komplicerade sorgen, Trygghet - ett grundläggande behov och Att möta elever i sorg.   

1 2 3 4 5 

Ingen erfarenhet 

anser hen. Under 

intervjun berättar 

hen kring en flicka 

som gärna berättar 

om sin sorg.   

 

Inga erfarenheter 

anser hen. Men 

berättar om ett barn 

upplevde sorg samt 

kollegor som har gått 

bort. 

 

Ingen erfarenhet, 

men menar att sorg 

är något man går och 

bär på länge och att 

de kan komma upp 

flera år senare. 

Erfarenhet av barn 

som upplevde sorg 

efter en lång period.  

Inga större 

erfarenheter utom 

att katten har dött.  

Dödsfall, skilsmässa.   

Negativt, chockartat. 

Bearbeta genom att 

prata men inte älta.  

Det tar olika lång tid 

att bearbeta sorgen. 

 

Förlust eller saknad. 

T.ex. Någon reser 

bort, Människa eller 

djur går bort. Det 

kan även handla om 

att man inte kan ha 

det som andra har.  

Förlust eller saknad 

till någon eller något.   

Sorg är något man 

går och bär på länge 

och kan komma upp 

flera år senare. 

 

Sorg är när man 

förlorat 

något/någon. T.ex. 

Förlust på något 

sätt, förlorar en 

relation, kris i 

utvecklingsfasen, 

handikapp, känner 

sig olika andra.  

 

Kris och sorg hänger 

ihop. Sorg kommer 

efter krisen men 

krisen kan även 

uppstå ifall barnet 

inte får stöd. 

Förändringar i 

vardagen kan orsaka 

kris och sorg hos ett 

barn.  Försöka att 

förhålla sig till 

sorgen. 

Kommer i uttryck 

olika hos oss alla, 

söker 

uppmärksamhet, 

pratar, berättar. 

Sörjer i Vågor. Hen 

själv slår ifrån sig 

sorgen men tillslut 

kommer känslorna i 

kapp. 

 

Ledsen, inte kan visa 

det och inte kan ta 

hand om det, ilska, 

tillbaka dragen, 

Det finns olika 

sorters sorg och det 

tar i uttryck olika hos 

alla.  

Helt omöjlig att ha 

och göra med. 

Beter sig inte som 

de brukar. Kan inte 

tala om hur de 

känner. Sluter sig 

och drar sig för sig 

själv. 

 

Plötsliga gråten, 

trötta, har inte lust 

med något, kanske 

inte vill gå ut på 

rasten utan vill vara 

med någon vuxen, 

söker kontakt för att 

ha något stabilt.  

Barn sörjer i vågor.  
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Sorg kommer i 

uttryck olika hos alla 

T.ex. aggressiva, 

våldsamma, kan inte 

sova, stänger in 

känslorna 

 

Argt, ilsket, drar sig 

undan.   

 

Det kommer säkert 

ut på något annat 

sätt. Såsom allt 

annat att de inte kan 

koncentrera sig eller 

sitta still.   

Kan bli 

utåtagerande eller 

stänger in 

känslorna. 

 

Ifall sorgen inte tas 

hand om så blir det 

en ny kris och då 

kanske det behövs 

hjälp utifrån. 

Sorg kommer i 

uttryck olika hos alla, 

en del söker 

uppmärksamhet, 

pratar, berättar 

Många vuxna 

runtomkring barnen 

ger trygghet. 

Vardagen och rutiner 

fortsätter som de 

brukar för att ge 

trygghet till barnen.  

 

Finns många olika för 

barnet att prata 

med. Stöd från 

omgivningen. Vid 

stora förändringar i 

ett barn liv bör 

rutinerna i vardagen 

hållas.  

 

Omgivningen visar 

förståelse ger 

trygghet till barnet.  

Barn söker ofta 

kontakt för att ha 

något som är stabilt.  

Skolan blir en 

trygghet för barnen 

där det är jobbigt 

hemma.  

Beroende på vilken 

sorts sorg och vilket 

stadium den är i så 

får man vara ledsen, 

gråta, ventilera 

känslor, bli bemött 

med förståelse. 

 Alla behöver olika 

lång tid för att 

bearbeta sorgen 

men man får inte 

fastna, utan man 

måste komma ur 

det. Extra viktigt att 

barnen får berätta 

själva.  

Vara observant hur 

barnet beter sig och 

mår. Berätta för 

omgivningen.   

 

När de kommer och 

vill och prata så 

måste man göra det. 

Visa respekt, fråga 

och prata om det 

med den sörjande. 

Ett vanligt fenomen 

är att man ignorerar 

någon som är ledsen. 

 

Bra att ha 

bakhuvudet att 

man inte vet vad 

barnen har i sitt 

bagage. 

Försöka att vara 

lyhörd och försöka 

få dem att själv 

berätta om vad 

som pågår.  

 

Bearbeta och prata, 

inte lägga locket på. 

Som vuxen vara 

närvarande och 

lyssna på barnet.   

6 7 8 9 10 

Egen sorg, förlust av 

nära, elever i sorg, 

identitetskris, möter 

ofta barn i olika 

sorters kris/sorg. 

 

Erfarenhet av 

dödsfall i klassen. 

 

Anser sig ha 

erfarenhet från det 

hen har varit med 

om i yrkeskarriären. 

 

Trygga inför mötet. 

Tänka på att lyssna 

på barnet. 

 

Lyssna till barnet och 

trygg i mötet då man 

har varit med om 

mycket under den 

tid som man har 

arbetet. 
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Egen sorg av nära, 

påverkade henne till 

den hen är idag och 

valet av arbete. 

Vidare begrepp av 

förlust t.ex. frånvaro 

av viktiga personer.  

 

Dödfall, skilsmässa, 

när närstående inte 

får träffa den 

bortgångna.  

 

Förlust av någon 

eller att ha förlorat 

någon som berört 

någon. 

 

Är när det har hänt 

elever, föräldrar 

eller arbetskollegor 

något. Förlust av 

någon, ett djur, 

bråk, skilsmässor. 

 

Förlust av någon, ett 

djur, bråk, 

skilsmässor, det 

behöver inte vara 

enbart död och pina. 

 

Du ser kanske 

likadan ut på utsidan 

men insidan skiljer 

sig. Det blir ett 

naturligt tillstånd i 

kroppen tillslut.  

 

Ledsna, 

okoncentrerade, 

man ser i ögonen att 

något inte är bra. 

 

Barn är olika. 

Aggressivitet, tårar 

och prat. 

 

Att barnen kryper 

ihop, klättrar på 

väggarna, skriker, 

gråter, blir liten. 

Alla individer är 

olika och reagerar 

på olika sätt. 

Barnen kan krypa 

ihop, klättrar på 

väggarna, skriker, 

gråter, blir små. Alla 

individer är olika och 

reagerar på olika 

sätt. 

  Djup sorg som vi inte 

har utbildning för 

och som en med 

utbildning ska hjälpa 

den sörjande med. 

Instängd sorg som 

man kan se i 

elevernas ögon och 

kroppsspråk och 

som gör att man 

kan fånga upp dem 

enskilt. 

Instängd sorg som 

man kan se i 

elevernas ögon och 

kroppsspråk och som 

man kan fånga upp 

dem enskilt och 

prata om. 

Skolan kan vara en 

fast och bra 

punkt/tillflykt då 

rutinerna är fasta. 

"något normalt" i det 

jobbiga.  

Skolan kan vara en 

trygghet för elever 

då det är som vanligt 

och hemma får man 

hantera det som är 

jobbigt. 

Att vara lugn som 

pedagog för 

eleverna. 

 

Känner sig trygg i 

mötet och att man 

bör ha ett nära 

samarbete med 

familj, elev och 

kollegor. 

Trygg i mötet och 

känner att man bör 

ha ett nära 

samarbete med 

familj, elev och 

kollegor. 

Möta eleverna, hitta 

något de är bra på, 

hjälpa dem 

kanalisera ut det 

jobbiga. 

Inte rädd att möta 

likande fall men 

hoppas självklart att 

det inte dyker upp. 

Finnas tillhands för 

eleverna i sorg men 

inte vara allt för på. 

Man måste lyssna 

färdigt på eleven 

och vara lyhörd. 

Våga visa vad man 

känner och inte 

gömma sig. 

Man måste lyssna 

färdigt på eleven och 

vara lyhörd. Våga 

visa vad man känner 

och inte gömma sig. 

 

 

 


