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Att förlora en förälder

Varje år mister cirka 3000 barn och ungdomar en förälder eller ett syskon. Man räknar med att det i 

Sverige är cirka 26 000 barn under 17 år som förlorat en förälder under sin uppväxt. Att de här barnen 

får ett adekvat stöd verkar ingen bry sig om. Frågan är inte prioriterad på vare sig landstingen, 

kommunerna eller Skolverket. 
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Lotta Polfeldt, kurator på Rädda Barnen är kritisk till skolans omhändertagande av barn i sorg. Bild: Eleonor Björch

Ingen tar ansvar för sörjande barn

Varje år går cirka 3000 barn igenom traumat att förlora en förälder eller ett syskon. Ändå är 

kunskapen om barns sorgebearbetning låg ute på skolorna och många sörjande barn och 

ungdomar försummas. 

– Det finns mycket bristfälliga kunskaper om sorg ute på skolorna, säger Lotta Polfeldt kurator på 

Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i kris.

Bland tonåringar är det vanligt att dölja sorgen när en närstående gått bort. De kan verka glada och ”som 

vanligt” fast de mår fruktansvärt dåligt innerst inne. 

– För en femtonårig flicka kan sorgen se ut så, man vill inte blottlägga sig för hela skolan och därför ser 

man ut som man gjorde förut. Man ser ut som att man var glad. Det är många vuxna som tror att det de 

ser är det som finns och det är ett problem, säger Lotta Polfeldt. 
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Idag är det varje enskild rektors sak att ha en bra krisplan och involvera lärarna i uppbyggnaden av den. 

Även om krisplaner är bra och nödvändiga behövs något mer, ett långsiktigt stöd. Lotta Polfeldt berättar 

att hon sett tendenser ute på många skolor att krisplanen mest fungerar som ett direkt stöd vid större 

katastrofer. Då fungerar den oftast mycket bra. Men det finns ingen plan för hur omhändertagandet av 

ett drabbat barn ska se ut efter ett halvår eller ett år. Många barn som har svårt att visa sig ledsna faller 

mellan stolarna på grund av detta. 

Kuratorns roll

Tillgång till en kurator på skolan är viktigt men det kan vara svårt för ett barn att själv söka hjälp. Därför 

måste läraren närmast barnet vara uppmärksam på tecken på att barnet inte mår bra. Läraren måste 

sedan ta det största ansvaret för att stödet i skolan fungerar, läraren i samråd med kuratorn, rektorn och 

andra utomstående om det skulle det behövas. 

Eva Håkanson, psykolog på Landstingets enhet för kris och katastrofpsykologi i Stockholm, tycker att 

det övergripande ansvaret för barn som förlorat en förälder ligger på den efterlevande föräldern. 

– Samtidigt vet vi att den andra föräldern oftast är så tagen och tyngd själv i sin sorg så att denne sällan 

klarar av att ge barnet det stöd som behövs, man får förlita sig på de andra vuxna i nätverket och att 

skolpersonalen informeras, säger Eva Håkanson.  

Att skolpersonalen sedan förmår att ge stöd och kan signalera när extern hjälp bör sökas är verkligen 

inte självklart. 

Som det ser ut idag snuddar man vid ämnet på lärarutbildningarna. Emelie Lindholm studerar till 

lågstadielärare på Södertörns högskola. Hon berättar att hennes lärare tog upp lite om barns 

sorgebearbetning under en delkurs som hette ”Barns existentiella frågor”. 

– Man får hoppas att jag hamnar på en bra skola med erfarna lärare och en bra kurator som jag kan be 

om hjälp, för jag känner inte att jag har kompetensen att ta hand om sörjande barn, säger Emelie 

Lindholm.  

På Skolverket hänvisar man till läroplanen och skrivningarna kring rektorns ansvar där det står att 

”undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp 

de behöver”. 
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Det står ingenting rent praktiskt hur detta ska utföras. 

Till Rädda Barnens stödgrupper har det kommit många barn som berättat om lärare som nonchalerat 

dem eller sagt att de måste rycka upp sig. Till exempel: ”det är ju faktiskt ett halvår sedan pappa dog 

nu”. 

Lotta Polfeldt berättar om en flicka som förlorade sin pappa när hon gick på högstadiet. När flickan efter 

en tid kom tillbaka till skolan undrade hon om lärarna verkligen visste vad som hade hänt. Ingen sa ett 

ord om händelsen eller frågade om hon behövde prata. Hon kände sig osynlig och utelämnad. En enda 

gång kom en lärare fram till henne och tog henne lite åt sidan. Det var gymnastikläraren som påminde 

flickan om att hon nu faktiskt måste börja tänka på gymnastiklektionen flickan skulle hålla i. 

Inget i skollagen om kristeam

Kristina Wester är undervisningsråd på Skolverket och var projektledare för boken ”När det värsta 

händer – om krishantering i förskola och skola”. Boken tar mest upp stora katastrofer som berört många 

människor och hur skolorna hanterat dessa. Till exempel flodvågskatastrofen. Kristina Wester tycker att 

krishanteringen fungerade bra på skolorna som granskades i ”När det värsta händer”. Men hon 

framhåller ändå att boken mer ska läsas som en reportagesamling och inte är en undersökning av hur 

läget faktiskt är.  

– Alla skolor bör ha ett team som tar hand om de här frågorna, det brukar vara rektorn, skolsköterskan 

och lärarna, säger Kristina Wester.

Men det står inte i skollagen att skolorna måste ha ett sådant team eller hur de ska arbeta. 

I kartläggningen ”Stöd för barn i sorg – hur ser det ut?” som gjordes av Rädda Barnen 2006 undersöktes 

hur stödet för barn i sorg såg ut i elva län. Enkäter skickades ut till ett stort antal personer på 

kommunerna, landstingen, skolorna och Svenska kyrkan. Kartläggningen gör inte anspråk på att vara 

heltäckande men den visar tydliga tendenser:

Det saknas ett långsiktigt stöd till de sörjande barn som inte utvecklar psykiatriska symptom. 

Kompetensen och samarbetet mellan personalen på skola, kommun och landsting bör också bli bättre. 
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Kyrkan och stödgrupper

Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i kris har tidigare bedrivit stödgruppsverksamhet. Nu 

ska centrumet läggas ned och stödgrupper för barn i sorg i Stockholm kommer bara att finnas hos 

Svenska kyrkan. De har en lång erfarenhet av att ge stöd till sörjande och i de stödgruppsverksamheter 

som finns ute i landet är Svenska kyrkan nästan alltid en part eller står ensam för verksamheten. Frågan 

är dock om det är rimligt att en religiös grupp ska ha huvudansvaret för stödet till barn i sorg i Sverige? 

Om man har en annan tro än den kristna är det inte självklart att man vänder sig till Svenska kyrkan. 

På Utbildningsdepartementets hemsida står det att barn i behov av särskilt stöd är kommunens ansvar 

men att det framförallt är rektorns och sedan lärarnas och annan skolpersonals ansvar att se till att det 

fungerar. Några riktlinjer för hur detta praktiskt ska genomföras finns inte. 

Personal på Barnombudsmannen säger, även de, att det är kommunens ansvar men hänvisar också till 

Barn och ungdomspsykiatrin (BUP). 

Vid en snabb rundringning till tio BUP-mottagningar i Stockholm svarade personalen nästan 

undantagslöst att barn i sorg var deras ansvar. Men BUP arbetar mest med barn som har eller kan få en 

psykiatrisk diagnos. Sorg är inte en psykisk sjukdom och därmed hamnar de sörjande barnen i kläm 

även här. På grund av det höga trycket på BUP-mottagningarna i de större städerna har de oftast inte 

utrymme att erbjuda stöd till barn i sorg. 

Måste ansvaret då inte i första hand ligga på skolan? Det är där barnen uppehåller sig den mesta av 

tiden. Vore det inte mest logiskt att läraren närmast barnet i samråd med skolkuratorn, efterlevande 

förälder och rektor se till att barnet får det stöd som behövs?

Det anser Jane Magnusson Syrén, biträdande rektor på Ekängens låg och mellanstadieskola i Älvsjö. 

Hon var ansvarig för krishanteringen på skolan efter flodvågskatastrofen. 

– Att barn får rätt hjälp och stöd under svåra situationer är så viktigt att man blir rädd. Samtidigt måste 

man få göra fel bara man rättar till det sen. Men det är ens skyldighet att veta hur barn och ungdomar 

fungerar om man valt att arbeta med dem, säger Jane Magnusson Syrén.
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På Ekängens skola saknades tre familjer efter flodvågskatastrofen. Det var svårt med informationen för 

ingen visste vad som hade hänt. 

– Vi hade väl någon krisplan nedskriven sedan innan, men vi i ledningsgruppen gjorde en ny. Det här 

var ju så mycket större och inget man egentligen kunnat förbereda sig på, säger Jane Magnusson Syrén. 

Innan skolan började höll hon ett planeringsmöte för alla lärare, skolsköterskan och kuratorn. De pratade 

om barns sorgebearbetning och bestämde sig för att ha olika taktiker för de olika åldersgrupperna. På 

sexårsverksamheten skulle lärarna inte göra så stor sak av det som hade hänt, barnen fick fråga om de 

undrade någonting. I ettan där en flicka saknades fick de resonera mycket mer med barnen. 

Det viktigaste när man möter barn i sorg är att vara naturlig tycker Jane Magnusson Syrén. Man kan 

tänka på hur man skulle vilja att ens egna barn blev behandlade om någonting hemskt hände. En bra och 

öppen dialog med föräldrarna är nödvändig samt att vara uppmärksam på vilka signaler barnet skickar 

ut. På Ekängens skola pratade lärarna med barnen om döden, de visade att det var okej att vara ledsen 

och arg över det som hänt. 

– Det är bra att säga till barnet att man vet vad som hänt, hur tråkigt man tycker att det är och att man 

själv också är ledsen, säger Jane Magnusson Syrén. 

På ett sätt är det ganska nyttigt för Jane Magnusson Syrén att ha varit med om något så traumatiskt som 

att förlora elever i flodvågskatastrofen. Hon vet hur hon reagerar under stress och har tvingats ta fram en 

bra krisplan som trycker på det långsiktiga stödet för barn i sorg. 

– Jag slarvar dock med att uppdatera nya lärare. Det borde jag bli bättre på, man ska inte ta för givet att 

de kan. Vi måste skärpa till oss när det gäller sådana saker, krisplanen ska inte vara en dammsamlare, 

säger Jane Magnusson Syrén. 

Problemet är inte att det inte finns bra lärare och rektorer som bryr sig om barn i sorg. Det finns många, 

problemet är att det inte finns någon instans som formellt tar på sig ansvaret för att barn i sorg verkligen 

får stöd. Ett sådant ansvar kan inte utan vidare läggas på rektorer och lärare utan att de utbildas 

ordentligt i frågan. Det måste finnas ett fungerande samarbete mellan kommun, skola och landsting och 

en tydlig ansvarsfördelning. De här barnen befinner sig i en riskzon för depressioner och till och med 

självmord om de inte får stöd och hjälp med att bearbeta sin sorg. 
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– Lärarutbildningarna måste ta upp det här mer. Bara för att man har en krisplan betyder inte det 

att man har kunskap om barn i kris. Det finns underbara människor som jobbar ute på skolorna 

som visar den här medmänskligheten och tänker långsiktigt. Men det räcker inte, det ska inte 

vara upp till de här enskilda människorna, säger Lotta Polfeldt på Rädda barnen. 
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Fakta om barn och ungdomar i sorg

Det råder stora individuella skillnader mellan barns krisreaktioner. Vuxna ska därför vara ytterst 

återhållsamma med att beteckna vissa reaktioner som onormala.  Var inte rädd för att säga fel saker, det 

kan man alltid rätta till. Det viktigaste är att man inte bara går förbi den som sörjer. 

Vanliga omedelbara sorgereaktioner hos barn och ungdomar:

 chock och tvivel

 fruktan och protest

 apati och förlamande tillstånd

 man fortsätter med det man håller på med som om ingenting hänt

Följande känslor, tankar och förändringar förekommer ofta i samband med en närståendes död:

 sorg, längtan, depression

 psykisk och fysisk smärta

 känslor av utsatthet, hjälplöshet och övergivenhet

 ilska

 skuldkänslor

 fruktan att fler ska dö

 stora förändringar i familjen

 indirekt förlust av den andre föräldern (som är ockuperad av den egna sorgen)

 framtidspessimism 

 brist på kontroll

Källa: ”Stöd för barn i sorg” av Göran Gyllenswärd. 
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Emmelies dotter Alicia heter Ann-Christin i mellannamn efter Emmelies mamma. Bild Eleonor Björch.

Skolan är inte redo för barn i kris

Emmelie var 18 år gammal när hennes mamma gick bort i cancer. Under de fyra och ett halvt 

åren som mamman var sjuk fick Emmelie inget stöd av skolan, varken på högstadiet eller på 

gymnasiet.

Emmelie gick i sjuan när hon fick reda på att hennes mamma Ann-Christin hade fått lungcancer. Hennes 

pappa kom och hämtade henne i skolan och berättade att det var en elakartad tumör. Det var så konstigt 

tyckte Emmelie, fanns det några snälla tumörer? När de kom hem till villan utanför Stockholm var det 

fullt av släktingar och vänner till familjen, på köksbordet stod stora blombuketter. 

– Det första som slog mig var: ja men vad fan det är väl inte begravning ännu, det sa jag också rätt ut. 

Det blev ju lite tryckt stämning efter det, säger Emmelie och skrattar till utan att ögonen riktigt hänger 

med. 

Idag är Emmelie 25 och bor tillsammans med sin sambo Fredrik i en tvåa i Bromma. Dottern Alicia, en 

förnöjd två och en halv månaders bebis ligger och gurglar på soffan. Det är advent och i alla fönster i 
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bostadsområdet lyser en ljusstake eller stjärna. Det är samma tid på året som när Emmelie fick veta att 

hennes mamma bar på en dödlig sjukdom. 

Dagen efter beskedet gick hon tillbaka till skolan. Lärarna hade blivit informerade om situationen men 

det var ingen som sa någonting. Ingen frågade om hon behövde prata eller hur hon mådde. Emmelie tror 

att det var för att de var rädda för att blanda sig i, att göra någonting värre. Kuratorn kopplades inte 

heller in.

– Jag kan inte komma ihåg någon som räckte ut handen i det stadiet.

Hemma kämpade mamma Ann-Christin för att hålla skenet uppe och för att cancern inte skulle få för 

stort inflytande över henne eller familjen. Det skulle vara någonting vid sidan av, någonting som skulle 

ordna sig. Men ju sjukare hon blev desto svårare blev det. Medicinerna gav kraftiga biverkningar och 

Ann-Christin orkade ingenting, hon mådde illa och kräktes. Oftast kunde hon i alla fall vara hemma och 

slippa ligga på sjukhus. Det tyckte Emmelie var skönt. Hon är glad över sin bakgrund och säger att hon 

inte kunde ha haft en bättre uppbackning hemifrån. Men föräldrarna visste inte hur jobbigt hon tyckte 

det var att klara skolan. 

Skuld

Liksom skilsmässobarn tar barn med sjuka föräldrar ofta på sig skulden för situationen. Emmelie 

berättade inte hemma hur dåligt hon mådde. Hon ville inte vara ett problem för då kanske hennes 

mamma skulle bli ledsen och inte orka kämpa mot cancern.

– Jag försökte hålla det lättsamt, grät aldrig hemma så att någon såg. 

Emelie blev väldigt hård och fick svårt att visa känslor. Beteendet hängde med länge och relationer blev 

jobbiga, både med kompisar och pojkvänner. Med ett sådant hårt skal trodde folk att hon var tuff och att 

hon klarade sig bra men innerst inne kände Emmelie sig jättesvag, jätterädd och jätteledsen. När hon 

höll på att gå sönder inombords sa alla till henne: ”vad stark du är, vad duktig du är”, för att hon aldrig 

visade att hon var ledsen. Emmelie kände sig fruktansvärt ensam och tyckte inte att någon förstod hur 

hon hade det. Det gick inte att prata med kompisarna.

– Man kan inte lägga sådant här på en femtonåring. Hur skulle de kunna förstå? Det är nästan omöjligt. 

Det är de vuxnas ansvar att se till att man får hjälp.
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Emmelies största stöd har varit Fredrik. De träffades på gymnasiet strax innan Ann-Christin dog. Först 

blev de kompisar. Emmelie kunde ringa honom mitt i natten när hon inte kunde sova för att hon hade 

sådan ångest. 

– När jag låg och vred mig och inte visste vart jag skulle ta vägen, då ringde jag honom och sa: tja vad 

gör du? 

Emmelie hörde hur tv:n gick på på andra sidan luren och Freddie sa med sömndrucken röst: Nej, jag 

ligger bara och kollar på tv. Emmelie ler åt minnet. 

– Så fort han höll i mig eller höll om mig så kunde jag somna. Det var så skönt, ansvaret släppte, det 

kändes som han tog hand om mig. Han frågade aldrig någonting, jag kunde åka dit utan att känna att jag 

måste prata.

Problembarn

När Emmelie inte längre kunde hålla allt inom sig blev hon stökig och bråkig i skolan och  började 

dricka mycket alkohol. Hon blev stämplad som ett problembarn. Emmelies pappa är jugoslav och kriget 

i Jugoslavien var ytterligare ett stressmoment under den här perioden. Informationen om kriget de fick i 

skolan var väldigt vinklad tyckte Emmelie och hamnade ofta i konflikter med lärarna kring detta. Hon 

vågade utmanade lärarna för hon sket i vad som hände sedan. Om läraren var arg på henne eller inte 

spelade ingen roll. Emmelie hade så mycket större problem hemma. 

Ingen på skolan kopplade dock ihop hennes stökighet med mammans sjukdom.

– De hade kunnat ringa hem till mig 40 gånger men de gjorde aldrig det, de var nog rädda. Lärarna 

visste ju att mamma var sjuk och de ville väl inte belasta henne. 

Att Emmelie också mådde dåligt glömdes bort. Emmelie tycker att det är viktigt att stödet för barn och 

ungdomar i kris sätts in tidigt. Det handlar inte bara om livet efter att föräldern gått bort. Ovissheten 

tiden innan kan nästan vara värre. 

– Om jag kommer hem efter skolan idag, lever mamma då? Ligger hon på sjukhus? Vad har hänt? Man 

visste aldrig, det var en konstant osäkerhet och stress.
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Emmelie gnuggar sig med tummen och pekfingret mellan ögonen.

– Shit vad jag får ont i huvudet av det här, säger hon och går till köket för att hämta ett glas vatten. Hon 

släpper aldrig Alicia med blicken. 

Nedräkning

När Ann-Christins cancer spred sig från lungorna till hjärnan förstod Emmelie att mamman inte hade 

långt kvar. Under hela tiden Ann-Christin var sjuk levde familjen några månader framåt i tiden. Hoppas 

hon klarar sommaren, hoppas hon klarar julen. Då cancern spred sig till levern var det nedräkning på 

bara någon månad. När Emmelies lillebror Daniel skulle åka bort sa hon till honom: ”åk inte, mamma är 

jättedålig nu, åk inte”. Daniel var bara femton och förstod inte allvaret.

– Jag kommer ihåg att han frågade: ”men hon lever väl till min födelsedag”? Det var bara några dagar 

innan hon gick bort. 

Emmelies ögon fylls av tårar och rösten stockar sig. Hon berättar hur tufft det var att behöva ta den 

diskussionen med honom. Hon var ju själv bara arton. Alicia –som heter Ann-Christin i mellannamn-

gnyr lite på soffan och Emmelie stryker henne metodiskt över magen.

– Det är så sjukt, det här är första gången jag pratar om det med känslor. Jag brukar alltid koppla bort 

dem. 

Hon gräver under soffkudden och hittar sina Nicorettetuggummin. En nödlösning säger hon och skrattar 

till genom tårarna. 

Emmelie gick barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet. Månaderna innan Ann-Christin dog var 

Emmelie borta väldigt mycket från skolan, hon fick halsfluss i flera omgångar och började spy blod för 

att hon var så stressad. Vissa dagar stannade hon hemma för att ta hand om sin mamma. Till slut blev 

situationen ohållbar och på våren andra året valde hon att hoppa av. 

– När jag berättade för min klassföreståndare att jag skulle hoppa av, att mamma var så pass sjuk så att 

jag skulle vara hemma istället, då säger hon: ”Nej men Emmelie, det är jätteviktigt att du slutför din 
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praktik på dagis.” Hon ville inte förstå vad jag sa utan fortsatte trycka på om praktiken. Som om det 

skulle ha varit det viktigaste. 

Det Emmelie önskar att läraren sagt var: ”Självklart, gå hem och ta hand om dig själv och var med din 

mamma. Det här med praktiken löser vi sen ifall du känner att du vill komma tillbaka. Du är 

jättevälkommen tillbaka och vi kommer att ta hand om dig då. Det är inga problem tänk inte ens på det.”

Istället för att pressa med skolarbetet hade de kunnat fråga om hon ville att kuratorn skulle höra av sig, 

eller sagt att de skulle hålla kontakten med henne när hon var borta. Sådana relativt enkla saker hade 

varit väldigt värdefulla. Istället kände Emmelie sig inte välkommen på gymnasiet och återvände aldrig 

till den skolan. 

Sista dagen

Ann-Christin dog hemma. Familjen hade begärt att få ta hem henne från sjukhuset en tid innan. 

Septemberdagen hon gick bort kom släkt och vänner över till villan. Emmelie minns att hon tänkte att 

hon inte orkade, alla stod och grät överallt. Någon pratade med henne men hon bara gick, kunde inte 

andas, var tvungen att få luft. Väl ute på gatan stoppade hon en person som var ute och gick med sin 

hund, hon satte sig ner på trottoaren och klappade hunden. Hon vet inte hur länge hon satt så.

Någon timme senare när Emmelie kom tillbaka var en släkting arg på henne för att hon gått ifrån 

gästerna. 

– Det var en panikreaktion från hennes sida, hon var ju i chock, men det var så konstigt att höra det. 

Efter det tänkte jag: okej, jag skärper mig. Jag är den som är stark, jag måste ta hand om pappa och min 

lillebror. 

Året efter Ann-Christin gått bort var Emmelie som en robot på dagarna, helt avstängd och kunde inte 

visa några känslor. Men nätterna var värst, hon kunde inte sova, hade ångest och fick riktiga 

panikångestattacker. Emmelie fick tabletter för läkarna sa att hon hade en depression. Det hjälpte inte 

utan gjorde att hon mådde sämre. Emmelie blev utmattad av att aldrig få sova ordentligt och ungefär ett 

år efter att hennes mamma dött fick hon äntligen hjälp genom psykvården. 

I början var det jobbigt och Emmelie tyckte inte att psykologen förstod någonting. Det tog henne en 

vecka att förbereda sig mentalt för att gå dit. Men efter hand så hjälpte samtalen och Emmelie kunde 
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öppna sig mer och mer. Hon började prata mer med sina vänner som också blivit äldre och mognare. 

Fredrik och Emmelie blev ett par och han har varit en otrolig hjälp för henne. 

– Men jag tror inte att jag hade kunnat ha ett förhållande med honom om jag inte fått den här hjälpen 

från psykologen. Jag önskar bara att den hade kommit betydligt tidigare. 

Efter några år när Emmelie började må bättre läste hon upp sina gymnasiebetyg på komvux och arbetar 

idag som handläggare på bank. För första gången på länge kan Emmelie säga att hon är lycklig. 
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Ge lärarna ett verktyg

Varför är det så svårt att möta barn och ungdomar i sorg, måste det vara det? Svaret är nej, men 

man behöver rätt verktyg.

Susanne Nilsson före detta rektor på Montessori Bjerredskolan i Bjärred i Skåne, märkte att hennes 

lärare hade väldigt bristfälliga kunskaper i att hantera barn i kris. Hon reagerade på att de små barnen 

fostrades i att inte visa känslor, att stänga av. Det hela kulminerade när tre av hennes lärare förlorade 

sina ofödda barn sent i graviditeten. Skolbarnen behövde prata men de vuxna visste inte hur de skulle 

hantera situationen. Då lät Susanne hela personalen gå en kurs i sorgebearbetning. Anders Magnusson 

vd på Svenska institutet för sorgebearbetning kom till skolan och höll i workshops med lärarna.  

– För det första blev kommunikationen så mycket bättre efter kursen. Men det viktigaste var att lärarna 

fick ett redskap för att agera professionellt vid krissituationer, både sådana som berör många men även 

kriser för enskilda barn, säger Susanne Nilsson. 

Lärarna fick lättare att möta barn i sorg efter att de fått bearbeta sina egna känslomässiga förluster. De 

blev bättre lärare för att de själva mådde bättre. Susanne Nilsson utvecklade också krisplanen varje skola 

måste ha. Tillsammans med lärarna skrev hon ner hur de skulle agera om ett barn förlorar en närstående. 

Den vuxna personen som stod närmast barnet skulle då bli stödperson och ansvara för att barnet fick den 

hjälp som behövdes. Stödpersonen skulle också hålla en nära kontakt med barnets familj och kontakta 

skolkurator eller utomstående hjälp om det behövdes. 

När ett barn har mist en av sina föräldrar går han eller hon ofta in och är starka för den kvarlevande 

föräldern. De tar på sig mycket ansvar i hemmet, visar inte känslor och blir den ”vuxna” för att resten av 

familjen är så ledsen. 

– Barnen måste få utlopp för sina känslor någonstans och kan bli väldigt aggressiva och stökiga i skolan, 

de kan få koncentrationssvårigheter eller bli apatiska. Man måste vara uppmärksam på de här signalerna 

eftersom obearbetad sorg i barndomen kan leda till en rad allvarliga problem när man blir äldre, säger 

Susanne Nilsson. 
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Susanne Nilssons tips till andra rektorer är att utbilda sin personal inom sorgebearbetning. Men det 

viktigaste, tycker hon, är att ta sig tid att lyssna, trösta och att inte värdera barnens sorg utan låta dem 

vara sig själva. 
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Inte visa sorg är starkt i skolan

– Du kanske vill berätta för klassen vad som hände i somras Eleonor? Vi kan ta en liten del av lektionen 

så kan du gå fram och berätta för dina klasskamrater.

– Eh, nej tack.

– Jo men jag tror att det skulle vara bra för dig, så att alla vet menar jag.

– Men jag vill inte säger jag ju!

– Om du inte vill stå framför klassen så kan jag göra det. Du kan ju gå ut lite och komma in igen ifall 

dina klasskompisar har några frågor.

Jag stirrar på min klassföreståndare Eva. Vad är det hon inte fattar? Jag vill inte prata om att mamma 

dog i somras, jag vill inte vara något offer, vill inte ses som annorlunda och konstig. Mina vänner vet ju 

vad som har hänt, varför skulle jag vilja berätta det här för människor jag inte ens tycker om?

– Nej! Ska jag bokstavera det för dig eller?

Jag drar med mig min bästis och vi stormar förbi Eva. Hon står där med stora ögon, ville säkert väl, 

varför skulle hon inte göra det? Men det blev så fruktansvärt fel. 

Varje år får flera tusen barn och ungdomar i Sverige uppleva att en förälder eller ett syskon dör. Stödet 

för dem är fullständigt otillräckligt i skolorna. Visst finns det alltid en kurator men jag kan bara gå till 

mig själv. Jag hade aldrig klarat av att knacka på hos henne, jag visste knappt vem det var. Om jag 

skulle prata med någon på skolan skulle det vara någon jag hade en relation till, en favoritlärare kanske. 

Det är därför det är så viktigt att lärarna får utbildning i krishantering och barn och ungdomar i sorg. 

Idag är det varje enskild rektors sak att utbilda sin personal inom detta.  

Det ska inte vara ett lotteri för de här barnen. Har de tur finns det bra och empatiska lärare på skolan 

som förstår att det inte är så svårt att möta barn i sorg, som förstår att det viktigaste är att inte blunda och 

bara gå förbi. Har barnen otur blir de totalt nonchalerade. 
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För mig var det en kamp bara att gå upp på morgonen och klä på mig och åka till skolan. Jag satte på 

mig mitt stenansikte och kunde inte visa att jag var det minsta ledsen under hela skoldagen. Jag var 

tvungen att trycka bort känslorna för om jag öppnade mig det minsta trodde jag att jag skulle gå sönder. 

Att gråta på högstadiet fanns inte på min världskarta. Istället gick jag in för skolarbetet 200 procent, att 

få MVG i allt blev det viktigaste för mig. Allt kunde ju inte gå åt helvete, något var tvunget att gå bra 

även efter det hemska som hänt. 

Ingen lärare reagerade på det här beteendet. Istället tyckte de att jag var fantastisk som klarade av att 

vara så duktig. Jag fick hela tiden höra hur stark jag var för att jag aldrig var ledsen. Det låter helt sjukt 

att pedagoger med många års erfarenhet av barn inte hade mer koll än så. Men så var det. Ingen 

kopplade ihop mitt maniska skolarbete med att jag faktiskt inte mådde så bra. Hur kan någon som är 15 

år och precis förlorat sin mamma må bra? Min värld var helt upp och ned och det enda jag klarade av att 

göra var att låtsas som ingenting, för då kanske det inte hade hänt, då kanske jag skulle vakna upp ur 

mardrömmen och allt skulle vara som vanligt igen. Det önskade jag mig varje kväll innan jag somnade. 

Folk kan säga att det är den efterlevande förälderns ansvar, inte lärarens. Läraren ska vara där för att lära 

ut. Min efterlevande förälder fanns inte med i bilden. Även om han gjort det så tvivlar jag på att han 

hade klarat av att se till att jag fick ett bra stöd i skolan. Det var svårt nog för min fosterfamilj. 

Det handlar inte om att läraren ska bli en ny förälder. Det handlar om att läraren måste ta ansvaret för att 

stödet i skolan fungerar. I skolan, inte hemma.  

Ansvaret ligger redan på rektorn och i sin tur lärarna. Det behövs ingen ny lagstiftning kring det. Vad 

som behövs är bättre rustade lärare som är redo att möta barn i sorg. En tydlig ansvarsfördelning och 

handlingsplaner som fångar upp barnen i tid. Barn och ungdomar som inte får bearbeta sin sorg befinner 

sig i en riskzon för depressioner och till och med självmord.

Låt det inte gå så långt!
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Vill du lära dig mer om barn i sorg? 

Det finns en utbildning på Ersta Sköndals högskola på 7,5 högskolepoäng som heter ”Stöd för barn och 

unga i sorg”. Utbildningen riktar sig till dem som i sitt arbete möter barn och ungdomar och/eller har 

yrkesmässig erfarenhet av sorg och kriser och vill utveckla detta arbete till att omfatta stödgrupper för 

barn och unga i sorg. 

Gå till: www.esh.se/utbildning/uppdragsutbildning/stoed-foer-barn-och-unga-i-sorg.html för mer 

information eller ring Anette Mimer Sjöblom, handläggare på utbildningsenheten på Ersta Sköndals 

Högskola, på telefon: 08 555 051 35.

Några bra böcker i ämnet:

Beredskapsplan för skolan vid kriser och katastrofer av Atle Dyregrov, Rädda Barnen 2006.

Stöd för barn i sorg av Göran Gyllenswärd, Rädda Barnen 1997.

Barn i sorg av Atle Dyregrov, Studentlitteratur 1990.

Kompisboken om sorg av Lotta Polfeldt, Rädda Barnen 2006.

Barn, död och sorg av Sis Foster, Nordstedts 1990.

Du är hos mig ändå av Suzanne Sjöqvist, Wahlström och Widstrand 2005.

Möta barn i sorg av Per Boge och Jens Dige, Sveriges Utbildningsradio AB 2006.

Sorg finns av Göran Gyllenswärd, Rädda Barnen 1999. 
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Arbetsrapport 

Målgrupp

Jag valde att skriva om barn och ungdomar i sorg och vems ansvar det är att de får stöd. Jag riktade 

särskilt in mig på barn som förlorat en förälder. I början hade jag en annan tänkt målgrupp och 

föreställde mig publicering av typen DN:s Insida. Efter samtal med min handledare Jolin Boldt kom vi 

fram till att det skulle fungera bättre om jag riktade in mig på skolan och skrev för en lärartidning till 

exempel Lärarnas tidning eller Lärartidningen/Svensk skoltidning. 

Det jag kom fram till i min research var att ansvaret för att barn i sorg ska få stöd i skolan officiellt 

ligger på rektorn och lärare men de har inte kompetensen för detta. Det finns inga riktlinjer för hur

stödet praktiskt ska genomföras. Lärarna utbildas knappt i frågan men ändå ska de ha det största 

ansvaret. Det är orimligt.  Därför ville jag belysa problemet i en tidning som skolpersonal 

förhoppningsvis läser. 

Syfte

Syftet med artikelserien var att uppmärksamma problemet och visa på att något behöver göras. De här 

barnen faller mellan stolarna för att skolpersonalen knappt utbildas i barns sorgebearbetning. Trycket är 

för högt på BUP-mottagningarna så de har inte tid att ta emot barn utan psykiatrisk diagnos. Landstinget 

säger att ansvaret ligger på den efterlevande föräldern. Rädda barnen har tidigare bedrivit 

stödgruppsverksamhet för barn i sorg i Stockholm, den verksamheten har tvingats lägga ner. Nu har 

Svenska kyrkan huvudansvaret för stödgrupper för barn i sorg. Ingen instans tar ett ordentligt ansvar. 

Min tes är att skolan måste ta huvudansvaret i samråd med kommun, landsting och barnets familj. För 

att lärarna ska kunna gör det så måste de få mycket mer utbildning om barn i sorg. 

Research

Jag började min research med att låna alla böcker om sörjande barn jag kunde hitta på biblioteket. De 

första två veckorna läste jag in mig på ämnet och försökte hitta tänkbara intervjupersoner. 

Jag träffade och intervjuade: 

Lotta Polfeldt på Rädda Barnen, Emmelie för personporträttet, Jane Jonsson Syrén biträdande rektor på 

Ekängens skola i Älvsjö, Emelie Lindholm student på Södertörns Högskola, Mikael Nilsson student på 

Stockholms universitet. Jag spelade in alla intervjuer förutom de med Emelie Lindholm och Mikael 

Nilsson. 
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Jag ringde och intervjuade: 

Susanne Nilsson före detta rektor på Montessori Bjerred skolan i Bjärred,

Kristina Wester undervisningsråd på Skolverket, olika handläggare på Barnombudsmannen, personal på 

olika BUP-mottagningar i Stockholm, Ann-Charlotte Bergman ombudsman på Sveriges 

Skolledarförbund och Eva Håkansson psykolog på Landstingets enhet för kris och katastrofpsykologi. 

Jag har haft e-postkontakt med: 

Anders Magnusson vd på Svenska institutet för sorgebearbetning, Sara Roxell handläggare på sektionen 

för vård och socialtjänst på Sveriges kommuner och landsting, Maria Sandqvist pressekreterare på 

kommunikationsenheten på Stockholms universitet, Marianne Ekander skolsköterska på Nacka 

Gymnasium och Magdalena Carlberg på Centrum för folkhälsa. 

Jag har även kontaktat Maria Larsson Äldre-och Folkhälsominister och Anders Andrén pressekreterare 

hos skolminister Jan Björklund via e-post utan att få svar. 

De böcker jag använt mig av är: 

Beredskapsplan för skolan vid kriser och katastrofer av Atle Dyregrov, Rädda Barnen 2006.

Stöd för barn i sorg av Göran Gyllenswärd, Rädda Barnen 1997.

Barn i sorg av Atle Dyregrov, Studentlitteratur 1990.

Kompisboken om sorg av Lotta Polfeldt, Rädda Barnen 2006.

Barn, död och sorg av Sis Foster, Nordstedts 1990.

Du är hos mig ändå av Suzanne Sjöqvist, Wahlström och Widstrand 2005.

Möta barn i sorg av Per Boge och Jens Dige, Sveriges Utbildningsradio AB 2006.

Sorg finns av Göran Gyllenswärd, Rädda Barnen 1999. 

Sorg och kris av Lis Hillgaard, Lis Keiser och Lise Ravn Liber förlag 1985

Du, barnet och sorgen av Theresa Huntley Bokförlaget Libris 1996.

Att ta avsked av Atle Dyregrov Rädda Barnen 1994.

Sorgen söker ord av Sif Hermansson Liber förlag 1985.

Personporträttet 

Jag visste att jag ville göra ett personporträtt redan från början, ett möte med en människa skulle väcka 

intresse på ett annat sätt än faktaartikeln kunde göra. Emmelie är en barndomskompis till en av mina 

vänner så jag hade träffat henne ett par gånger innan intervjun. Sist vi sågs var kanske fem år sedan så 
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jag var ganska nervös när jag ringde henne. Jag hoppades att hon skulle ställa upp för jag visste att hon 

hade en viktig historia att berätta. Hon sa ja direkt och jag tror det berodde mycket på att hon visste att 

jag gått igenom samma sak som henne. Emmelie sa flera gånger under intervjun att hon aldrig brukar 

prata om sin mamma så öppet som hon gjorde då. Det blev väldigt känslosamt och vi grät båda två. Jag 

var orolig för det innan men det gjorde bara intervjun bättre. 

Det som jag tyckte var svårt med personporträttet var gestaltningen, eftersom vi bara satt i hennes soffa 

var det ganska svårt att få med rörelse och liv i texten. Jag försökte iaktta henne med barnet och små 

rörelser hon gjorde som visade känslor. Hennes citat var väldigt starka så de förde historien framåt 

också. 

Citatkollen gick till så att jag skickade texten till henne via e-post. Hon ringde upp mig och sa att hon 

var jättenöjd. Hon ville göra några små ändringar till exempel inte ha med sitt efternamn och inte ha 

med att hon snusade. Jag gjorde ändringarna och skickade den nya versionen till henne och hon 

godkände den. 

Faktaartikeln

Min faktaartikel är ganska mycket en åsiktsartikel. Jag ville inte skriva en faktaartikel om barn i sorg 

och deras reaktioner. Den skulle inte bli djupgående nog och dessutom finns det flera böcker som tar 

upp ämnet på ett mycket bättre sätt än jag skulle ha kunnat göra i en artikel. 

Jag trodde inte riktigt att det var så illa ställt som det är men barn i sorg försummas verkligen. Vart jag 

än ringde så var det ingen som visste vems ansvar det var att barnen fick stöd. Jag blev hänvisad fram 

och tillbaka mellan Skolverket, Regeringen, SKL, BUP, kommunerna och landstinget. Tillslut visade 

det sig att det är rektorns ansvar enligt skollagen. Jag blev ganska chockad när jag insåg att det inte finns 

några direktiv eller riktlinjer över hur det här stödet ska se ut. Hur är det möjligt att en rektor på en skola 

med 1000 elever ensam ska ansvara för att alla som behöver får ett adekvat stöd? 

När jag sedan intervjuade Lotta Polfeldt på Rädda Barnen och fick ta del av undersökningar de gjort fick 

jag svart på vitt att stödet till barn i sorg är under all kritik. BUP-mottagningarna är så överbelastade att 

de inte har tid att ta emot barn i sorg. Svenska kyrkan var faktiskt den enda organisationen som hade 

fungerande stödgrupper i de elva län som Rädda Barnen undersökt. Det verkade jättekonstigt att en 

sådan verksamhet inte ligger på landstinget. Ju mer jag grävde i det här ville jag fortsätta och skulle 

gärna ha velat prata med högre uppsatta politiker men de var omöjliga att få tag på. 
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Jag tycker att materialet jag fått fram är jätteintressant men jag skulle ha behövt mer tid för att verkligen 

hitta syndabocken, då hade texten blivit bättre tror jag. 

Citatkollen har gått till så att jag mejlade texten till alla som är citerade runt den 20 december. Alla 

svarade efter nyår, efter några små justeringar var de nöjda. 

”Goda exemplet” artikeln

Den artikeln som handlar om hur man kan göra för att möta barn i sorg skrevs i sista stund. Från början 

hade jag tänkt ha med det goda exemplet i faktaartikeln men det blev alldeles för långt och rörigt. Jag 

koncentrerade faktaartikeln till ansvarsfrågan istället och tänkte att jag klarade mig utan det goda 

exemplet. Men jag diskuterade med Jolin och hon tyckte att jag skulle skriva den och det blev en bättre 

helhet och inte lika dystert då. Jag intervjuade biträdande rektorn på Ekängens skola, Jane Jonsson 

Syrén, och hade tänkt ha med henne och Susanne Nilsson i den här artikeln. Men det blev konstigt med 

Jane Jonsson Syrén, hennes upplevelser handlade mest om flodvågskatastrofen och det passade inte in. 

Det var svårt att ta bort henne helt eftersom jag intervjuade henne i två timmar och hon var supertrevlig 

så jag ville få med henne på ett hörn. Men till slut strök jag allt med henne och koncentrerade mig på 

Susanne Nilsson och texten blev mycket bättre.  Jag mejlade texten till Susanne Nilsson men hon har 

inte heller svarat.

Krönikan

Den var ganska jobbig att skriva och jag funderade mycket på om och hur jag skulle ta med mina egna 

erfarenheter. Det var en ganska svår balansgång för att det inte skulle bli för mycket ”min historia” och 

inte tillräckligt allmängiltigt. Responsen jag fick från alla som läste var att de ville veta mer om mig och 

att det inte behövde vara så allmängiltigt. 

Faktarutorna

Det finns inte så mycket att säga om dem förutom att de kändes nödvändiga. Särskilt då jag vänder mig 

till skolpersonal. 
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