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Abstrakt 

Bakgrund: Socialstyrelsen påtalade att 3500 barn under 18 år förlorar sin ena förälder varje år. 

Dessa barn riskerade att drabbas av psykisk ohälsa och hade en ökad självmordsrisk. 

Socialstyrelsen påpekade även att det saknades tydliga riktlinjer i ansvarsfördelningen kring dessa 

barn. Syfte: Syftet var att undersöka hur skolsköterskan bemöter barn som befinner sig i sorg, på 

grund av att de förlorat någon i familjen. Metod: En kvalitativ studie genomfördes med tio 

individuella intervjuer av skolsköterskor, fördelade på åtta rektorsområden, vilket täckte in hela 

kommunen. Intervjuerna transkriberades och analyserades med innehållsanalys. Resultat: 

Resultatet utmynnade i ett tema och sex subteman som visade hur skolsköterskan borde bemöta 

barn i sorg. Temat var att skolsköterskan skapar ett andningshål och anlägger en brygga för 

framtiden. De sex subteman var: att visa intresse och tillgänglighet, att skapa trygghet och 

förtroende, att kunna samtala, att inge hopp hos barnet, att kunna samarbeta med familjen, andra 

instanser och kollegor samt behovet av handledning och personlig utveckling. Samtliga 

skolsköterskor kände sig trygga i bemötandet av barn i sorg. Genom utbildning och erfarenhet 

kunde skolsköterskorna bemöta barnen på ett professionellt sätt, där den viktigaste egenskapen var 

att lyssna på barnen. Slutsats: Studien visade på att skolsköterskan var en viktig person som kunde 

upptäcka och hjälpa barn som var i sorg. Skolsköterskan kunde vara ett andningshål för barn som 

sörjer och kunde möjliggöra en fungerande skola, uppväxt och framtid.  

 

Nyckelord: barn, distriktssköterska, innehållsanalys, omvårdnad, skolsköterska, smärtsam förlust, 

sorg 
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Abstract 

Background: The National Board highlighted that 3500 children under 18 lost a parent each year. 

These children were at risk of mental illness and had an increased suicide risk. There were no clear 

guidelines in the allocation of responsibilities. Objective: The objective was to examine how the 

school nurse deal with children who are in mourning, because they lost a family member. Method: 

A qualitative study was conducted with ten individual interviews with school nurses, divided into 

eight principal areas, which covered the entire municipality. The interviews were transcribed and 

analyzed by content analysis. Results: The results culminated into a theme and six subthemes, 

which showed how the school nurse should respond to children in grief. The theme was that the 

school nurse creates a breathing space and constructs a bridge to the future. The six subthemes 

were: to show interest and availability, to provide security and confidence to be able to converse, 

to inspire hope in the child, to be able to work with family, colleagues and other agencies and the 

need for supervision and personal development. All school nurses felt safe in the treatment of 

children in grief. Through training and experience, school nurses could respond to children in a 

professional manner, where the main feature was to listen. Conclusion: The school nurse was an 

important person who could identify and be a breathing space for children in grief and could 

enable a functioning school, childhood and future. 

 

Keywords: bereavement, child, content analysis, district nurse, grief, nursing, school nurse. 
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1.  Introduktion 

Socialstyrelsen (2013a) publicerade rapporten “När en förälder oväntat avlider” där det framkom 

att det saknades rutiner för hur dessa barn borde bemötas. En mängd olika aktörer nämndes som 

betydelsefulla i handläggningen av dessa barn, där i bland elevhälsan. I elevhälsan ingår 

skolsköterskan som ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande. 

Socialstyrelsen påtalade att den viktigaste skyddsfaktorn för barn som har det svårt i familjen var 

skolan, där barnen fick stöd av vänner och utvecklades. En förutsättning är dock att barnen 

uppmärksammades och att det fanns en tydlig handlingsplan, rutiner, verktyg, ansvar och 

uppföljning (Socialstyrelsen, 2014b). Den här studien handlar om vilket ansvar skolsköterskan har 

för dessa barn i skolan. 

     2.  Bakgrund 

Enligt Socialstyrelsen så mister årligen ca 3500 barn < 18 år sin ena förälder. Dessa barn löper 

ökad risk att drabbas av framtida ohälsa och det är därför viktigt att uppmärksamma denna grupp 

(Socialstyrelsen, 2013a). Ett barn som lider av svår oro under unga år, riskerar i större utsträckning 

att i framtiden utveckla en psykisk sjukdom eller begå självmord (Socialstyrelsen, 2013b). Enligt 

socialtjänstlagen (SoL 2001:453) kap 14 har hälso- och sjukvårdspersonal en 

anmälningsskyldighet om de ”får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa”. 

Socialstyrelsen har påvisat en brist i ansvarsfördelningen hos samtliga yrkeskategorier, då det 

gäller stödet till barnen vars förälder avlidit. Socialstyrelsen påtalar vidare att Barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP) har ett stort ansvar, medan BUP själva anser att de har ett ansvar endast 

när barnet har fått en psykiatrisk diagnos. Elevhälsan nämns också ha en stor betydelse för barn 

som förlorat en förälder (Socialstyrelsen, 2013a). Dyregrov och Dyregrov (2005) belyser familjen 

som betydelsefull och att ett nära samarbete mellan familj och skolan kan minska lidandet hos 

barnen. Enligt Socialstyrelsen (2013a) är det hälso- och sjukvårdens ansvar att informera vilka 

stödgrupper som finns när ett barn mister en förälder, men att detta inte alltid görs. I Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 g § fastställs att det är hälso- och sjukvårdspersonalens 

ansvar att ge barnen information, råd och stöd när en förälder avlider. Enligt Socialstyrelsen 

(2013a, s.21) skulle det vara en bra lösning att använda sig av POSOM-grupper (grupper som sätts 

in för psykiskt och socialt omhändertagande), då ett barn mister sin förälder. Detta för att ha en 

grupp som förmedlar kontakten mellan skola, elevhälsa och primärvård. Idag finns det i det akuta 

skeendet men kan se lite olika ut i olika kommuner.  
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2.1 Skolsköterskan 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) 25 §, kap 2 ska skolan tillhandahålla en elevhälsa, som ska vara 

hälsofrämjande och förebyggande, med tillgång till skolläkare, skolsköterska, specialpedagoger, 

psykolog och kurator. Dessa yrkeskategorier är samlade i elevhälsan och ses som verktyg för att ge 

stöd till eleverna så att de uppnår skolans mål (Socialstyrelsen, 2014a). Den psykiska ohälsan har 

ökat bland elever och kravet tillkommit på elevhälsan att ha tillgång till skolpsykolog. Elevhälsan 

hjälper eleverna att förebygga psykisk ohälsa och arbetar för en god arbetsmiljö (Socialstyrelsen, 

2014a). Skolsköterskan samarbetar med flera olika yrkeskategorier och har en stödjande roll i 

elevhälsan, genom att ge omvårdnad till barn som sviktar i sin psykiska och fysiska hälsa (Borup, 

2012,s.66-67).  

Skolsköterskan tillsammans med skolläkaren har ansvar för de medicinska insatserna. 

Hälsoundersökningarna är frivilliga och vid dessa besök har skolsköterskan stor möjlighet att 

bedöma elevernas allmänna hälsa, genom kontroll av tillväxtkurvor och fråga efter elevernas 

självupplevda hälsa (Socialstyrelsen, 2014a). 

 

2.2 Barns sätt att hantera döden 

Förlusten av en förälder är en av de mest stressframkallande händelserna som kan uppstå i ett 

barns liv och beroende på vilken ålder så hanterar barn detta olika (Melhem et al., 2011). Barn i 

yngre åldrar cirka två-sju år har svårt att ta till sig döden, den är overklig och de har svårt att förstå 

att den är permanent. De kan tro att de är orsaken till dödsfallen och de kan känna stor rädsla för 

döden. Äldre barn i åldern sju-tio år kan vara rädda för att visa sina känslor om döden. De kan 

även förneka döden och uppträda som att den inte finns. Deras känslor kan visa sig på andra sätt, 

de kan bli elaka, oroliga eller lättirriterade istället för ledsna. De kan inbilla sig att de är sjuka 

själva. Barn i tidiga tonåren kan reagera med att börja uppträda barnsligt, eller känna en 

skuldkänsla i sin egen utveckling. De vill vara barn samtidigt som de vill vara vuxen och kunna 

hantera känslorna (Quinn-Lee, 2014). 

 

2.3 Sorg och dess inverkan på barn 

Enligt Cullberg (2003,s.311) definieras sorg som upplevelsen av en smärta efter en förlust av 

någon eller något. Sorg kan pågå i flera år men ofta i olika steg. Initialt har den sorgedrabbade 

svårt psykisk smärta och alla tankar fokuseras kring saknaden. Den som sörjer drabbas lätt av 

hopplöshet och kan bli näst intill apatiskt. Efter cirka sex månader brukar det utåt sett kunna se 

något lättare ut, men för den drabbade finns de plågsamma känslorna och tankarna ofta kvar länge 

(Cullberg, 2003,s.311). 
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McClatchey, Vonk, Lee och Bride (2013) menar att det är betydelsefullt att definiera vilken sorts 

sorg det handlar om för att kunna bemöta den. McClatchey et al. (2013) delar upp sorg i traumatisk 

och komplicerad sorg. En traumatisk sorg har sin grund i en händelse som ofta innehåller skräck 

och rädsla och behöver bemötas och bearbetas utifrån den händelsen. En komplicerad sorg berörs 

av förlusten av någon som barnet älskat och varit beroende utav. För att komma vidare i den 

sortens sorgehantering behöver barnen ofta beröra de existentiella frågorna (McClatchey et al., 

2013) . 

Reaktioner på sorg kan komma direkt i form av chock, ilska, apati, tvivel eller förnekelse. Vanliga 

reaktioner på sorg är framförallt ångest och rädsla, men även ledsamhet, saknad, sömnsvårigheter, 

självanklagelse, fysisk smärta, koncentrationssvårigheter och vredesutbrott är vanligt 

förekommande reaktioner (Dyregrov, 2007,s.16-17). Kommer döden plötsligt och är oväntad eller 

om barnet bevittnar ett dödsfall oförberett så kan barnet drabbas utav posttraumatisk stress. Barn 

som bär på posttraumatiska minnen kan få svårt att ta sig vidare i sorgeprocessen (Dyregrov, 

2007,s.33). 

Tobic (2011) beskriver fysiska symtom som vanliga vid sorg hos barn, symtom som t.ex magont, 

minskad matlust, huvudvärk och svårt att somna. En del barn kan få svårt att somna men för andra 

kan det vara att de sover mycket istället. En del barn upplever svårt att svälja, vilket kan vara ett 

uttryck för ångest. Barn kan också gå i regression i sin utveckling t.ex. om de har slutat med blöja 

kan de nu börja kissa på sig igen. 

 

2.4 Risker som kan uppstå när ett barn förlorar en förälder 

Ett barn som förlorat en förälder dubblar risken för att dö i förtid. Ett par år efter dödsfallet är det 

vanligt att barnet isolerar sig socialt och drabbas av ångest (Socialstyrelsen, 2013a). Enligt 

Socialstyrelsen (2013a) ökar även risken att barn blir deprimerade eller drabbas av posttraumatisk 

stress i framtiden, speciellt när dödsfallet av en nära anhörig inträffat oväntat. Jakobsen och 

Christiansen (2011) har genomfört en studie som visar att risken för självmord ökar kraftigt hos 

ungdomar som förlorat någon av sina föräldrar under barndomen. De menar att självmordsrisken 

också påverkas av andra faktorer som social status och ekonomisk situation. 

Det finns risk att syskon i familjer där något barn avlidit eller begått självmord glöms bort eller 

kommer i skymundan med sin sorg, då kan föräldrarna ha fullt upp med sin egen sorg. Därför är 

det viktigt att se hela familjen vid en förlust menar Dyregrov och Dyregrov (2005). 

I en svensk studie av Bylund Grenklo et al. (2012) framkom att barn som förlorat en förälder i 

framför allt cancer löper dubbel så stor risk som icke sörjande barn att utveckla 

självskadebeteenden som att skära sig när de når tonåren. Bylund Grenklo (2013) presenterade 
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vidare i sin avhandling de risker, upplevelser och långtidseffekter som uppstår vid förlusten av en 

förälder. Där framkom att barn som får dåligt med information, känner mer misstro och vilket ökar 

risken för att barnen ska drabbas av depression i framtiden. Bylund Grenklo (2013) tydliggjorde 

också det som tidigare nämnts, att dessa barn löper ökad risk att drabbas av självskadebeteende 

och risken ökar ytterligare om barnen lever i fattiga förhållanden eller om det finns en familjär 

historia av depression. 

 

2.4 Teoretisk referensram 

Examensarbetet grundar sig på Joyce Travelbees teori som belyser omvårdnadens 

mellanmänskliga dimension, där hennes definition av omvårdnadsbegreppet är: “Omvårdnad är en 

mellanmänsklig process där den professionella omvårdnadspraktikern hjälper en individ, en familj 

eller ett samhälle att förebygga eller bemästra upplevelser av sjukdom och lidande, och vid behov, 

att finna en mening i dessa upplevelser” (Travelbee, 1971,s.7). 

Det är en existentiell åskådning som ligger till grund för teorin att människan är en unik individ 

som bara existerar en gång och som har sina egna unika upplevelser och erfarenheter (Travelbee, 

1971, s.26, s.28). Omvårdnadens viktigaste syfte är att hjälpa människor att finna mening i sina 

livserfarenheter (s.16) och i upplevelsen av att vara viktig för andra (s.163). Människor kommer 

vidare genom att finna mening i det som händer (s.162). Omvårdnadens syfte uppnås genom en 

mellanmänsklig relation (s.16-17), som först uppstår när följande interaktionsfaser inträffat: det 

första mötet, framväxt av identiteter, empati, sympati och ömsesidig förståelse och kontakt (s.130-

141). Travelbee (1971,s.29) anser att lidande är en personlig fundamental erfarenhet som drabbar 

alla. Lidandet kan uppstå efter förluster, separation från närstående eller efter en minskad känsla av 

egenvärde (Travelbee, 1971,s.64). Lidande upplevs endast då individen bry sig om det han/hon 

förlorar eller riskerar att förlora. Det den enskilda individen anser är betydelsefullt förknippas med 

lidande (s.64), inte det sjuksköterskan objektivt bedömer (s.52). I enlighet med Travelbee 

(1971,s.132) så ser vi på skolsköterskan som en person som bör kunna se barnen som unika 

individer och att visa sitt intresse för dem. 

 

     3.   Problemformulering 

Sorg i barndomen är viktigt att uppmärksamma, eftersom detta kan följa med och påverka barnet 

resten av livet. Barn som förlorar en förälder löper ökad risk för att drabbas utav psykisk ohälsa. 

Det framkom i socialstyrelsens kartläggning kring dessa barn att det saknas rutiner för vem som är 

ansvarig för att hjälpa dessa barn som är i sorg. Skolsköterskan var en av aktörerna som nämndes i 

kartläggningen. Forskningen kring bemötande av barn i sorg var sparsam och mycket var av äldre 
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karaktär. Därför blev det en kvalitativ intervjustudie som utfördes för att få svar på frågorna, hur 

skolsköterskor bemöter barn i sorg, vilka verktyg och vilket ansvar de ansåg att de hade. 

 

3.1 Syfte Syftet var att undersöka hur skolsköterskan bemöter barn som befinner sig i sorg, på 

grund av att de förlorat någon i familjen.    

 

3.2 Frågeställning: Har skolsköterskan några verktyg eller samarbetar hon med andra för att 

hjälpa sörjande barn. 

 

     4.  Metod 

En litteratursökning genomfördes i databaserna Chinal, Pubmed, Science Direct och Psycinfo för 

att finna aktuella och vetenskapliga artiklar. En kvalitativ intervjustudie utfördes bland 

skolsköterskor i en medelstor kommun i södra Norrland. 

 

4.1 Design 

Kvalitativ design användes i samstämmighet med Polit och Beck (2012,s.515) för att upptäcka 

faktiska sanningar i mindre grupper och inte för att generalisera. I samstämmighet med Rossman 

och Rallis (2003, s.5) användes kvalitativ design för att se helheten i ett sammanhang och all 

information kommer från människors erfarenheter och upplevelser. Informationen inhämtades via 

frågor och lyssnade i enlighet med Rossman och Rallis (2003,s.5). Studien utfördes med induktiv 

ansats (jfr. Elo & Kyngäs, 2008). 

 

4.2 Urval 

Samtliga skolsköterskor som jobbade inom grundskolan ansågs som lämpliga och blev tillfrågade 

om de ville delta i studien, i enlighet med Polit och Beck (2012,s.515) som menar att en kvalitativ 

studie syftar till att synliggöra verkligheten i mindre grupper och inte har ett generaliserande syfte. 

Därför kan den som utför studien välja vilka som är lämpliga och det kan vara att de upplevt det 

som efterfrågas. Skolsköterskorna som utsågs ansågs som lämpliga för studien, då de träffat barn 

som bar på någon form av sorg (skilda föräldrar, föräldrar som inte var närvarande på grund av 

alkoholism, droger, psykisk eller fysisk sjukdom), inte nödvändigtvis en förlust av en 

familjemedlem. Skolsköterskorna i studien hade olika bakgrund, några var barnsköterskor, en del 

distriktssköterskor och någon skolsköterska men alla hade stor erfarenhet att bidra med. I detta 

arbete kommer vi att benämna dem som skolsköterskor. Tio skolsköterskor i en medelstor 

kommun i södra Norrland som först tackade ja till intervju och hade träffat barn i sorg valdes ut för 
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enskilda intervjuer i syftet att undersöka hur skolsköterskan i grundskolan bemöter barn som 

befinner sig i sorg, på grund av att det förlorat någon i familjen. Inklusionskriteriet var att de 

tjänstgjorde på grundskolan och en önskan fanns att få representanter från alla av kommunens åtta 

rektorsområden. Denna önskan kunde tillfredsställas. Vi vände oss till skolsköterskor som arbetade 

på grundskolan då vi ville nå barn i åldern 6-15 år. I detta arbete definierar vi barn, åldern 6-15 år, 

då korrekt beteckning egentligen är ungdom efter 13 års ålder. Följdfrågor ställdes ifall 

skolsköterskorna bemötte barnen på olika sätt beroende på kön och ålder, samt om barnen 

uttryckte och hanterade sorgen på olika sätt. Skolsköterskorna som deltog i intervjuerna var i olika 

åldrar, hade skiftande erfarenheter från yrket, där de flesta hade lång erfarenhet. Medeltalet för 

yrkeserfarenheten låg på 10,45 år. 

 

4.3 Genomförande 

En intervjumall med semistrukturerade frågor utformades (bilaga 2). Semistrukturerade frågor 

valdes för att ha möjlighet att ställa följdfrågor och komma till djupet i varje enskild intervju. Vi 

provintervjuade varandra och spelade in intervjuerna för att testa om frågorna kändes bra och att 

testa hur diktafonerna skulle placeras för bästa ljudupptagning. Initialt kontaktades 

verksamhetschefen för skolsköterskorna via mail, för att få tillstånd att genomföra intervjuerna, 

samt lämnades information om studiens syfte och hur materialet skulle hanteras (bilaga 1). Efter 

inhämtat tillstånd från verksamhetschefen sändes ett snarlikt informationsbrev ut till samtliga 

tjänstgörande skolsköterskor inom grundskolan. Efter rekryteringen kontaktades samtliga deltagare 

och tid för intervjuerna bestämdes. Den första intervjun var tänkt som en provintervju men 

eftersom den blev så intressant så valdes den att ta med i studien. Efter den sjunde intervjun kändes 

det som att det inte framkom mer information, men resterande tre intervjuer fullföljdes som 

planerat. Sex intervjuer utfördes på skolsköterskornas expedition och resterande var fyra 

telefonintervjuer. Intervjuerna genomfördes under tre veckors tid. Samtliga intervjuer utfördes av 

båda författarna. 

 

Intervjuernas längd: 

Intervju 1 
På plats 

Int.  2 
På plats 

Int. 3 
På plats 

Int. 4 
På plats 

Int. 5 
På plats 

Int. 6 
På plats 

Int.7 
Telefon 
 

Int. 8 
Telefon 

Int. 9 
Telefon 

Int. 10 
Telefon 

40 min 63 min 18 min 31 min 23 min 45 min 31 min 29 min 29 min 37 min 
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4.4 Datainsamling 

Intervjuerna utgick från semistrukturerade frågor för att få en öppen dialog med skolsköterskorna 

och i samstämmighet med Polit och Beck (2012, s.537) används detta när forskaren önskar få svar 

på vissa frågor men ändå vill att informanterna ska prata fritt om sina erfarenheter och om de 

ämnen som berörs. Vi har båda deltagit vid samtliga intervjuer, för att kunna få en mer 

uttömmande intervju och att vi båda då hade möjlighet att kunna fråga intervjupersonen direkt och 

inte i efterhand när intervjun var avslutad. Vi utförde intervjuerna med semistrukturerade frågor 

och lät intervjupersonerna prata fritt. Där det behövdes så ställde vi följdfrågor. Vi strävade efter 

att vara neutrala under intervjuerna och undvek att ställa ledande frågor. Vid intervjuerna 

tydliggjordes vår syn på vad som innefattar en familj. Vi ser familjen i denna studie som föräldrar, 

syskon, styvföräldrar som alltid funnits i barnens liv samt mor- eller farföräldrar som i vissa fall 

stått barnen lika nära som en förälder. Rosén (2011) menar att familjebilden idag har förändrats 

och att konstellationerna är nu mycket varierande med ensamstående, homosexuella, stora familjer 

med flera generationer. Det som utgör en familj är att de människor som finns kring barnen gör att 

barnen känner trygghet (Rosén, 2011). 

Intervjuerna spelades sedan in på diktafoner i enlighet med Polit och Beck (2012,s.534) som menar 

att när intervjumaterialet bandas så säkerställer detta att all information från intervjun erhålles. I 

samstämmighet med Polit och Beck gjordes inga anteckningar under intervjuerna, de menar att 

detta annars kan ta bort fokus från intervjuerna och viktiga delar i intervjun förloras.  

Intervjuerna med skolsköterskorna var mellan 18-63 minuter långa. Efter att intervjuerna 

genomförts lyssnade författarna igenom intervjuerna och därefter transkriberades intervjuerna till 

ordagrann textmassa. Textmassan numrerades och avkodades från alla personliga uppgifter så att 

det inte var möjligt att härleda informationskällan. I samstämmighet med Billhult och Henricson 

(2012,s.135) så lästes intervjumaterialet igenom flera gånger efter transkriptionen för att fånga det 

viktigaste i texten. Därefter påbörjades analysen. 

 

4.5 Analys 

Eftersom kvalitativ innehållsanalys förespråkas när studier utförs inom vårdvetenskap (Santamäki, 

Nygren, Lundman & Norberg, 2007), valdes denna metod för att bearbeta och analysera den 

transkriberade textmassan. I enlighet med Billhult och Henricson (2012, s.135) lästes materialet ett 

flertal gånger, därigenom växte det sedan fram meningsenheter i form av stycken eller uttryck som 

besvarade våra frågeställningar. Meningsenheterna kunde sedan kondenseras, vilket enligt 

Danielsson (2012,s.333) innebär att meningarna bryts ned till viktiga ord istället för långa 

meningar. De kondenserade meningsenheterna sorterades under koder, som sedan färgmarkerades 
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för att göra materialet överskådligt. Texten analyserades först med manifest fokus och sedan med 

ett latent fokus för att göra en djupare tolkning av texten. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 

innebär en manifest analys att fokus ligger på vad texten säger och en latent analys har sitt fokus i 

att tolka underliggande meningar ur texten. Detta resulterade efter analys i ett tema och sex 

subteman. 

Tabell 1. Exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, subtema och tema från 

innehållsanalys från intervjuerna. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subtema Tema 

Man ska alltid 

lyssna på barnet 

för dom har ofta 

egna lösningar 

som blir bra. 

Lyssna på 

barnens egna 

lösningar, det 

blir bra. 

Vad behöver 

barnet. 

Att kunna 

samtala. 

Skolsköterskan 

skapar ett 

andningshål och 

anlägger en 

brygga för 

framtiden. 

 

 

4.6 Förförståelse 

Vi har jobbat som sjuksköterskor i sju respektive åtta år, med erfarenhet från akutmottagning, 

ortoped, infektion, kardiologi, dialys, hemsjukvård och privatvård. Ingen av oss hade före studiens 

start någon större upplevelse av skolhälsovården. Vår kännedom om skolhälsovården baserades på 

våra barns skolgång, vår egen skoltid samt vår praktik under utbildningen. Under studiens gång 

fick dock en av oss ett vikariat som tjänstgörande skolsköterska på en grundskola i samma 

kommun som studien utfördes. 

 

4.7 Etiskt ställningstagande 

Under planeringen av att utföra denna intervjustudie så gjorde vi en etisk bedömning. Det är 

forskarens ansvar att ser till att studien håller hög kvalitet och är moraliskt korrekt (CODEX, 

2013). Enligt Polit och Beck (2012,s.152-156) har den som utför studier med människor en 

skyldighet att se till så att deltagarna inte utsätts för några risker eller annat obehag. Studien skall 

också generera fördelar och leda till någon form av förbättring för deltagarna, deltagarnas 

medverkan måste också fylla ett syfte för studiens resultat. Vi beaktade dessa direktiv genom att 

deltagarnas självbestämmande respekterades. Innan intervjuerna genomfördes informerades 

samtliga deltagare om att deras medverkan helt bygger på frivillighet och att de när som helst var 
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fria att avbryta sin medverkan om det uppstod någon som helst tveksamhet. Deltagarna 

informerades också om att allt material skulle kasseras om de valde att avbryta. Deltagarna 

beaktades rättvist och allt material behandlades konfidentiellt genom att alla uppgifter bevarades 

anonyma. Efter studiens totala färdigställande kasserades samtligt intervjumaterial. 

 

     5.   Resultat 

Resultatet från studien visade att skolsköterskorna arbetar mycket med barn som mår dåligt och 

bär på en sorg. På tre skolor var det flera barn som hade mist sina föräldrar i antingen cancer, 

självmord eller en bilolycka. Samtliga skolsköterskor lyfte att barn kan vara i sorg även när 

föräldrar inte är närvarande på grund av alkohol, skilsmässa eller att de bär på en egen sorg. Nio 

skolsköterskor sa att det fanns en handlingsplan för den akuta krisen, där fem uppgav att den 

behövde revideras. En skolsköterska sa att de inte hade någon krisplan alls för skolan, men att det 

fanns en för kommunen som de hade som mall. Resultatet växte fram i ett tema som var: 

Skolsköterskan skapar ett andningshål och anlägger en brygga för framtiden. Detta innebär att 

skolsköterskan genom hennes stöd hjälper barnen att få en fungerande skola och uppväxt. Temat 

utmynnade i sex subtema som var viktiga för skolsköterskan, vilka var: att visa intresse och 

tillgänglighet, att skapa trygghet och förtroende, att kunna samtala, att inge hopp hos barnet, att 

kunna samarbeta med familjen, andra instanser och kollegor samt behovet av handledning och 

personlig utveckling. 

 

5.1 Att visa intresse och tillgänglighet 

Skolsköterskan bör ha en bred kompetens. Barnen ska kunna komma till skolsköterskan och lätta 

på sitt hjärta, kunna gråta, vara arg och visa alla sina känslor. Skolsköterskan tar sig tid att lyssna, 

inge hopp, visa att hon bryr sig och att hon finns tillgänglig.  

Skolsköterskorna inhämtade ofta information från familjerna eller lärarna angående barnens 

hemsituation, för att bli insatta och förberedda inför att bemöta barnen. Skolsköterskorna ansåg att 

det viktigaste var att visa intresse och att de fanns tillgängliga. Detta gjorde de med små enkla 

medel. Det kunde vara att visa sig i korridoren och fråga hur de mår och lägga en hand på axeln. 

Detta kunde även ge skolsköterskan insikt i hur barnen verkligen mår. Skolsköterskorna upprepade 

också vikten av vara lyhörd genom att diskret ställa frågor och sedan lyssna och låta barnen styra 

vilket behov de har. Några skolsköterskor nämnde även att de engagerade sig på ett annat sätt. De 

kunde bjuda på fika eller bara låta barnen vila inne på skolsköterskans expedition helt utifrån 

tolkning av barnens behov. 

  “Vi kunde ta en promenad i skogen en stund och 
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sedan kändes det bra” (Intervju 2) 

 

Skolsköterskorna beskrev det som en balansgång där de erbjuder sin hjälp, men ändå avvaktar och 

låter barnet styra, hur ofta och när de ville besöka skolsköterskan och vad som skulle hända under 

deras besök. Skolsköterskorna lyssnade på barnen, de var öppna och ärliga och gav barnen råd när 

de önskade det. Flera av skolsköterskorna påtalade vikten av att inte vara rädd utan ta emot sorgen 

med barnen. 

“Skolsköterskan ger inga pekpinnar, hon hjälper barnet vidare 

oavsett vad” (Intervju 10) 

 

5.2 Att skapa trygghet och förtroende 

Skolsköterskorna försökte förmedla trygghet och tog stöd av sin utbildning och erfarenhet. De 

flesta av skolsköterskorna beskrev skolan som en trygghet för barnen och att det var viktigt att 

vardagen skulle gå vidare, trots att de bar på en sorg. Skolsköterskorna beskrev betydelsen av att 

regler och rutiner fortsätter för barnen som det gjort tidigare. Genom att skolsköterskorna skapade 

ett förtroende med barnen så kände de sig trygga så att de vågar berätta. 

 “Skolan är deras fristad, så vill de ha det,  

att skolan är så normal som möjligt” (Intervju 1) 

 

Skolsköterskans rum beskrevs som en lättillgänglig plats där barnets sorg får finnas och visas i 

form av gråt och samtal för att barnet senare ska kunna återgå till klasskamraterna och det 

vardagliga i skoldagen. Låta sorgen finnas med i skolan har skolsköterskorna beskrivit som något 

som innebär en trygghet för barnen.    

“Signifikant för alla som söker sig till mig, är att det ska vara som 

                    vanligt när de går ut från mig igen” (Intervju 6) 

5.3 Att kunna samtala 

Samtliga skolsköterskor tog upp att deras viktigaste verktyg var att kunna samtala med barnen. Nio 

skolsköterskor använder sig av samtal i sitt arbete med barn i sorg. Det viktigaste var att lyssna på 

barnen och att inte endast ge råd. De grundade sin samtalsteknik på motiverande samtal. Det var en 

skolsköterska som uttryckte att hon ansåg det var kuratorns arbetsuppgifter att samtala med barn i 

sorg och inte hennes. Det var tre skolsköterskor som kände sig mycket engagerade i barnen som 

hade avlidna föräldrar att de kunde tänka sig att jobba utanför skoltid med de här barnen. Ett bra 

sätt att etablera en första kontakt med barnen var när det är hälsosamtal och tillväxtkontroller. Åtta 

skolsköterskor betonade vikten av att känna in barnen, eftersom de är olika och reagerar olika på 
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sorg. Samtliga skolsköterskor tog upp att lärarna är viktiga personer eftersom de träffar barnen 

dagligen och kan lätt se förändringar. Det var viktigt att lärarna var lyhörda och hade tid att lyssna 

när barnen ville prata. Det var även de som ringde hem om barnen inte mådde bra. Flera 

skolsköterskor tog upp att det var en lika stor sorg då föräldrarna separerat som när en av dem hade 

dött. Det var sju skolsköterskor som ansåg att sorgen vid separerade föräldrar inte var lika 

accepterad som när någon hade dött och att det därför var vanligare att barnen inte uttryckte sina 

känslor för föräldrarna. Detta kunde medföra att det gick sämre i skolan och lärarna reagerade, 

eller att de började prata hos skolsköterskan och brast ut i gråt. Det var viktigt att föräldrarna 

pratade med sina barn och var öppen med sina känslor. Då kunde barnen lättare hantera sin sorg. 

“Föräldrar som inte tar med barnen i sina funderingar och inte pratar med dem om sin sorg kan 

bidra till att barnen kan få svårt att hantera sina känslor. Då är det svårt att nå problemet. Då 

ringer jag oftast hem till föräldrarna och säger att de ska prata med sina barn. Föräldrarna blir 

oftast förvånade och har inte märkt någonting.”  (Intervju 1) 

 

Skolsköterskorna beskrev att barnen på lågstadiet bearbetade sin sorg i etapper. Det kom tillfällen 

när de var ledsna och ville prata och då var det viktigt att det fanns en vuxen som hade tid. Fick 

barnen prata då så kunde de gå vidare i sitt sorgearbete. Det var betydelsefullt vilken attityd 

skolsköterskan och lärarna hade och hur öppna de var att lyssna på barnen, att de lät sorgen ta plats 

i vardagen. 

“Vi hör ju vilka lärare som har anknytning till barnet... barnen öppnar sig för dem. 

Det är viktigt att lärarna är lyhörda och ger sig tid.” (Intervju 1) 

 

Det var viktigt att lyssna på barnet. Barnet hade rätt att uttrycka sina känslor och hade rätt att bli 

hört. Skolsköterskorna uttryckte att det var barnet som fick bestämma om han/hon ville prata med 

skolsköterskan, läraren eller kuratorn. Det var viktigt att lyssna på hur barnen kände och låta de 

berätta. De äldre barnen hade lättare för att uttrycka sina känslor än de yngre. Behovet av stöd 

kunde öka med åldern och då kunde barnen hellre vilja gå till skolsköterskan. Skolsköterskorna 

upplevde att barnen i mellanstadiet funderade mer än de på lågstadiet, att de kunde bli arga på alla 

och sedan få skuldkänslor. Då menade skolsköterskorna att det var viktigt att de visade barnet att 

det var tillåtet att vara arg. Skolsköterskorna tyckte sig känna in hur barnen tänkte och hade då 

förmågan att bemöta dem på olika nivåer. 
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5.4 Att inge hopp hos barnet 

Det var betydelsefullt att skolsköterskan ingav hopp hos barnet, när denne kände sig nedstämt. 

Under samtalet var det viktigast att lyssna på barnet, men även att hjälpa barnet att se möjligheter. 

Ifall båda föräldrarna hade dött så kunde det finnas andra viktiga personer i nätverket, som t.ex. en 

farmor eller morfar. Hopp och mening kunde finnas i att andra var betydelsefulla för barnet. 

Genom motiverande samtal kunde skolsköterskan hjälpa barnet att själv se vad som är 

betydelsefullt och känna hopp. Syskon som hade dött i cancer var en sorg för det kvarvarande 

syskonet som inte alltid uppmärksammades av föräldrarna, eftersom de var i sorg. Det var även 

vanligt att barn var rädda för att få den sjukdom som den de förlorat hade haft. Skolsköterskorna 

betonade att det var viktigt att lyssna på dem och visa att man bryr sig. Skolsköterskan visade att 

hon fanns för dem och hjälpte dem se hoppfullt på framtiden. 

“Jag har lärt mig att låta barnen berätta. De som är ledsna pratar, men det kan komma 

ett eller två år efter.” (Intervju 1) 

 

Samtliga skolsköterskor belyste att det var vanligt att barnen kom till dem med sorg över att 

föräldrar hade skilt sig. Denna sorg var inte lika accepterad. Ifall en förälder hade avlidit så förstod 

omgivningen att barnen var ledsna. Föräldrar som skilt sig kunde vara lyckliga och förstod inte att 

barnen kunde vara ledsna. Det var en skolsköterska som sa att det inte alltid behövde betyda att 

barnen blev ledsna för att föräldrarna skilt sig. Det viktigaste var att föräldrarna pratade med sina 

barn och tog med dem i samtal och resonemang innan de skiljt sig. Däremot sa samtliga 

skolsköterskor att när föräldrarna inte kom överens efter skilsmässan, det var då barnen kom i 

kläm och mådde dåligt. 

“Barn med andra sorters sorg som efter en skilsmässa till exempel. De reagerar mer, med 

okoncentration men också med frustration.” (Intervju 8) 

 

5.5 Att samarbeta med familjen, andra instanser och kollegor 

Skolsköterskorna samarbetade med familjen, andra instanser och kollegor. Instanserna var 

framförallt Socialtjänsten och Barn- och ungdomspsykiatrin. Kollegorna var skolans kurator, 

lärare, fritidspersonal, skolläkare, rektor och psykolog. Samtliga skolsköterskor kontaktade 

vårdnadshavare efter samtal med barnen. Endast vid undantagsfall när Socialtjänsten var inblandad 

så kunde det hända att vårdnadshavare inte kontaktades. De mest förekommande instanserna som 

skolsköterskan samarbetade med BUP och Socialtjänsten. De kollegor som skolsköterskan 

samarbetade med var kurator, rektor, lärare, specialpedagoger, fritidsledare, skolläkare och 

psykolog. Samtliga skolsköterskor ansåg att de hade ett bra samarbete med BUP, medan två ansåg 
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att de hade högt förtroende men att det var en envägskommunikation. Åtta skolsköterskor ansåg att 

de hade stort förtroende för Socialtjänsten, där två kände sig lite missnöjda av deras långa 

handläggningstider. Samtliga skolsköterskor ansåg att de önskade få lite mer information när de 

var oroliga för barn där anmälan hade gjorts och inte endast om ärendet var påbörjat. Samtliga 

skolsköterskor tog upp att de hade ett bra stöd genom elevhälsoteam och den centrala elevhälsan, 

där rektor höll i mötet med specialpedagoger, psykolog, skolsköterska. Det var sällan som 

skolläkaren var med på dessa träffar. På dessa möten kunde barn som mist en familjemedlem och 

var i sorg lyftas, när skolsköterskan inte kände att hon var tillräcklig. Sex av tio skolsköterskor 

hade ett nära samarbete med kuratorn på skolan. Fyra skolsköterskor hade en kurator i 

rektorsområdet men inte på skolan, vilket medförde att de skolsköterskorna kände att de tog fler 

samtal med barn som var i sorg. 

“... barn, det är ju individer och för en del kan det ju fungera med att komma enbart till mig 

medan andra kan ha flera trauman i ryggsäcken och då kan det bli mer komplicerat  

och då kan det vara bra om man kan få kontakt med en kurator eller psykolog via BUP eller 

liknande.” (Intervju 10) 

 

Det visade sig att de skolsköterskor som hade en kurator på plats i skolan, inte träffade barn i sorg i 

samma utsträckning som de skolsköterskor som inte hade samma tillgång till kurator. De 

skolsköterskor som inte hade kurator på skolan uppgav att de hade många samtal med barn som 

var i sorg. Dessa skolsköterskor hade dock en kurator att tillgå i rektorsområdet. Det var en 

gemensam åsikt hos skolsköterskorna att kuratorn inte prioriterade låg- och mellanstadiet utan 

endast högstadiet, men att det fanns behov av att få kurator även till de lägre åldrarna. 

Det framkom vid intervjuerna att barn kan ha förlorat en förälder trots att den är i livet, genom att 

en förälder missbrukar alkohol eller droger. Barn som hade en förälder som dött och den andra 

levde men var i sorg medförde att barnet kunde känna det som båda föräldrarna var frånvarande, 

då den andra föräldern inte tog föräldrarollen. Även psykisk sjukdom kunde medföra att föräldern 

var frånvarande och inte kunde ta föräldrarollen, vilket medförde att barnen kände det som en 

förlust av en förälder. Samtliga skolsköterskor belyste även att de såg ett samband där de barnen 

som hade ett stort nätverk utöver den närmaste familjen klarade sig bättre i sorgearbetet, än de barn 

som inte hade detta. Två skolsköterskor tog upp POSOM-grupper som en egen lösning och såg det 

som mycket intressant om detta skulle kunna införas i organisationen. De trodde att det skulle 

minska risken att ett barn som var i sorg missades om en funktionell grupp skulle förmedla kontakt 

och kommunikation mellan primärvård, skola, Socialtjänst och Barn- och ungdomsmottagning. 

 



14 

 

5.6 Behovet av handledning och personlig utveckling 

Samtliga skolsköterskor ansåg att handledning saknades. Det var inte bara i detta ämne angående 

barn i sorg utan även i andra tunga ämnen. Några av de intervjuade skolsköterskorna hade 

erfarenhet av handledning vilket de var mycket nöjda med. De kände att det var viktigt för att 

komma vidare i vissa patientfall och att handledningen skulle medföra nya infallsvinklar för att 

undvika slentrian. Sex av tio uttryckte även hur tungt detta ämne var för dem och att det var 

angeläget att kunna sortera arbetet bort från fritiden. Några nämnde också behovet av att få 

uttrycka sina känslor och tankar för att undvika att bli utbränd och att ta med sig arbetet hem. De 

skolsköterskor som inte hade kurator på skolan, var i större behov av handledning. De belyste dock 

att handledningen skulle vara professionell och på allvar om det skulle återupptas.      

“Jag behöver inga materiella ting, men en riktigt bra 

  handledare skulle jag vilja ha” (Intervju 6) 

 

De nämnde också vikten av mer utbildning och möjlighet till personlig utveckling. Så gott som alla 

skolsköterskor (nio av tio) var av uppfattningen att de aldrig blev fullärda utan att de ständigt 

behövde förnya sin kunskap. De såg positivt på att lära sig mer och var beredda att verkligen jobba 

för att hjälpa dessa barn. 

 

    6.      Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Detta är vår första empiriska studie och eftersom vi saknar denna erfarenhet ser vi det som en 

svaghet för oss. Valet av metod, kvalitativ innehållsanalys känns självklart för vår studie. 

Kvalitativ innehållsanalys är lämplig för studier inom omvårdnad då man vill tolka texter, metoden 

finner sig också mycket bra för nybörjare inom forskning enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Vi har stundtals känt att ämnet eventuellt varit lite för smalt och att erfarenheten hos en del av 

skolsköterskorna inte är stor så det går att dra större slutsatser av den vilket skulle kunna ses som 

en svaghet. Vi väljer se det som en styrka att faktiskt alla vi intervjuat kunde känna och förstå vårt 

ämne och syfte där de flesta hade intressant information att delge. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) kan resultat som analyserats med innehållsanalys i kvalitativa studier överföras till andra 

grupper om förhållandena är lika. För att öka pålitligheten i analys och resultat har vi valt att båda 

deltagit vid samtliga intervjuer. Vi anser att det är en styrka att tillsammans kunna komplettera 

varandra under intervjuerna. Innan intervjuerna genomfördes diskuterade vi för och nackdelar med 

att vara två vid intervjuerna eftersom vi inte ville att skolsköterskorna skulle känna sig i underläge. 

Vi ansåg att då båda deltagit har vi båda kunnat göra vår tolkning av det faktiska som sagts i 
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intervjuerna. Det har vi kunnat lyfta och diskuterat omedelbart med varandra efter intervjun och på 

så sätt fått en djupare förståelse. Eftersom vi träffade skolsköterskorna i deras egna kontor och de 

är i tjänst och har en högre kunskap är vi studenter ansåg vi inte att skolsköterskorna skulle känna 

sig i underläge även om vi var “två mot en”. 

Vi diskuterade även vilken förförståelse vi hade innan intervjuerna påbörjades, för att 

medvetandegöra åsikter, för att sedan kunna åsidosätta dem vid tolkning av resultatet. Eftersom vi 

var två personer med olika förförståelse så ansåg vi det vara en styrka när båda var med och 

intervjuade samtliga skolsköterskor för att sedan kunna diskutera om vi uppfattat vad de sagt på 

samma sätt.  

 

När det gäller analysen betonar Graneheim och Lundman (2004) att det är mycket viktigt att inte 

förkorta meningsenheterna i analysen då det kan påverka analysen och därmed riskera 

trovärdigheten i studien. Vi har i vår studie använt meningsenheterna från intervjuerna ordagrant, 

det finns inga korrigeringar eller borttagna ord. Vi har även valt att stärka resultaten och öka 

trovärdigheten i studien genom att försöka synliggöra känslan i intervjuerna. Det har gjorts genom 

citat från skolsköterskorna. Vi har sedan diskuterat resultatet med litteratur och vetenskapliga 

artiklar för att ytterligare öka trovärdigheten. Det kan ses som en svaghet att en av oss fick arbete i 

samma yrkesgrupp som vi valt att intervjua. Vi var medvetna om detta och för att minska 

svagheten valde den av oss som fått vikariat att inte gå ut i en fullständig presentation bland 

yrkesgruppen, för att bibehålla sin roll som utförare av denna studie och inte bli en del av 

sköterskekåren direkt. Alla intervjuer kunde därför fullföljas som planerat. Sex intervjuer utfördes 

på plats hos respektive skolsköterskas kontor och fyra telefonintervjuer. Telefonintervjuerna kan 

ses som en styrka eftersom informanten kan ha fått en mindre känsla av underläge när det var två 

som intervjuade. Svagheten med telefonintervjuerna var att vi inte såg när informanterna tänkte 

eller hade pratat klart. Däremot var vi mycket uppmärksamma och lyssnade på tonläget och 

försökte få informanterna att prata klart. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

I Skollagen (SFS 2010:800) 25 §, kap 2 står det att skolan ska tillhandahålla en elevhälsa, som ska 

vara hälsofrämjande och förebyggande, med tillgång till skolsköterska. Det framkommer inte 

tydligt vilket som är skolsköterskans ansvar när det gäller bemötande av barn i sorg. Resultatet 

visade att samtliga skolsköterskor kände sig trygga i sin roll att bemöta dessa barn genom sin 

utbildning och erfarenhet. De tog även upp att de bemöter barn på olika sätt beroende på ålder. 

Resultatet växte fram i ett tema och sex subteman som var viktiga för hur skolsköterskan bör 
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bemöta barn i sorg, där den första var att visa intresse och tillgänglighet. Detta kan jämföras med 

Travelbee (1971,s.131), som menar att sjuksköterskan ska visa intresse och se människan som en 

unik individ för att kunna skapa en mellanmänsklig relation. Hon beskriver att då sjuksköterskan 

intresserar sig för patienten så framhävs hennes och patientens personlighet, vilket medför att ett 

band växer mellan dem som underlättar för sjuksköterskan att känna empati och förstå hur 

patienten upplever sin situation. 

Det andra subtema som framkom i analysen var att skapa trygghet och förtroende. Det tredje 

subtema som växte fram var att kunna samtala. Travelbee (1971,s.95) tar upp att kommunikationen 

är sjuksköterskans viktigaste redskap. Kommunikation är en förutsättning för att omvårdnadens 

mål ska uppfyllas, som är att hjälpa patienten att hantera sjukdom och lidande samt att finna 

mening i sin upplevelse. Kommunikation innebär att förmedla eller dela tankar och känslor 

(Travelbee, 1971,s.93). Detta framkom även under samtliga intervjuer, där alla skolsköterskor sa 

att samtalet var deras viktigaste redskap som baserades på motiverande samtal. Mer forskning bör 

dock göras på om motiverande samtal har önskad effekt vid möten med barn i sorg, eftersom det 

endast vid andra skadliga riskbeteenden som drogavvänjning har signifikant vetenskapliga belägg 

för att denna samtalsteknik fungerar (Jensen et al., 2011). Det fjärde subtema var att inge hopp hos 

barnen. Detta subtema kan jämföras med Travelbee (1971,s.93) som belyser att det är viktigt att 

sjuksköterskan ska hjälpa patienten att känna mening. Travelbee menar att det är viktigt att 

sjuksköterskan identifierar patientens omvårdnadsbehov och ser om han/hon är i behov av 

omvårdnad, genom samtal. Travelbee (1971, s.128) menar även att sjuksköterskan ska avgöra om 

hon kan tillgodose patientens behov och kan hon inte det kan hon hänvisa till en annan vårdgivare. 

Detta kan jämföras med det femte subtema som var att kunna samarbeta med familjen, andra 

instanser och kollegor. Genom att skolsköterskan samarbetar med barnets övriga familj så blir det 

flera som jobbar åt samma håll. När inte familjen och skolsköterskan är tillräcklig så finns det 

andra personer och instanser som kan hjälpa till. Det kan vara kuratorer, Barn- och 

ungdomspsykiatrin och Socialtjänsten som är skolsköterskans närmaste samarbetspartner. 

Travelbee (1971,s.128) tar upp att det även är betydelsefullt att sjuksköterskan ska planera 

omvårdnaden och utvärdera om behoven har tillgodosetts. När det gäller utvärdering av 

omvårdnadsbehoven kan det vara svårt för skolsköterskan att göra, eftersom BUP samt 

Socialtjänsten inte återrapporterar till skolsköterskan i så stor utsträckning. Detta skulle kunna vara 

bra för skolsköterskan att få ta del av, för att veta att barnet mår bättre och som en del av 

skolsköterskans personliga utveckling. Det sjätte subtema belyste behovet av handledning och 

personlig utveckling hos skolsköterskan. Åtta av tio skolsköterskor ansåg att de önskade 

handledning av kurator för att kunna bearbeta allt som de upplevde i samtal med barn i sorg. Vi 
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såg ett mönster i att de skolor då en kurator fanns på plats hade inte skolsköterskan regelbundna 

samtal med barn i sorg. Det var flera skolsköterskor som sa att barnen är alla olika och att det var 

viktigt att anpassa sig till hur barnet var. Det stämmer överens med Travelbee (1971,s.26) som 

belyser att människan är unik. 

Elevhälsan har till uppgift att arbeta förebyggande och hälsofrämjande men Skolinspektionen har 

nyligen bedömt att bemanningen i elevhälsan är bristfällig (Socialstyrelsen, 2014a). Det är viktigt 

att som skolsköterska ta elevernas oro och ångest på allvar, eftersom det kan vara tidiga tecken på 

psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2013c,s.290).  Socialstyrelsen (2013c,s.290) visade att det finns 

brister i informationen i vart de unga ska vända sig som mår psykiskt dåligt. Socialstyrelsen (2009) 

utförde en studie för att se över Skolhälsovårdens metoder för att förbygga psykisk ohälsa. Där 

framkom att det behövs mer nationella metoder grundat på vetenskap för att hjälpa barn med 

ohälsa. Idag saknas nationella metoder och de metoder som används saknar ofta vetenskaplig 

grund. Studien belyste även behov av metodiska utbildningar för personal som arbetar i 

skolhälsovården (Socialstyrelsen, 2009). Flera utav de intervjuade skolsköterskorna belyste i linje 

med Socialstyrelsens studie (2009), behovet av att ha en handlingsplan att utgå ifrån när de möter 

barn i sorg eller som mår dåligt. De skolsköterskor som hade en väl utarbetade krisplan lyfte den 

som en styrka i arbetet med att bemöta sörjande barn. Krisplanen ansågs också bidra med trygghet 

för personalen, som utifrån krisplanen visste precis hur de skulle gå till väga i agerande och 

bemötande. 

Nio av tio skolsköterskor i denna studie tog upp att samtalet var det viktigaste verktyget de hade 

vid bemötande av barn i sorg och att lyssna på barnet var den viktigaste delen av samtalet. 

Socialstyrelsen (2014c) påtalar att barnet har rätt att bli hört och är expert på sin egen historia. Det 

framkom i vårt resultat att nio skolsköterskor jobbar med barn i sorg genom samtal och att de först 

skapade ett förtroende med barnen så de kände sig trygga i att våga berätta för skolsköterskan. En 

skolsköterska ansåg att det inte var hennes jobb att prata med barn i sorg, utan kuratorns. Nio av 

skolsköterskorna ansåg att det var viktigt att få barnens förtroende i enlighet med vad 

Socialstyrelsen (2014c,s.64) lyfter i sin vägledning: “genom att skapa trygghet, relation och 

förtroende så ökar förutsättningarna för att barnet ska våga delge sin berättelse”. 

Barnkonventionen tar upp en viktig del vid bemötande av barn som riskerar att fara illa. I 

Barnkonventionen artikel 12 tas det upp att vuxna ska skapa möjlighet för barnen att kunna 

uttrycka sin mening och bli lyssnat till, vilket är barns rättigheter (Socialstyrelsen, 2014c). 

Melhem et al. (2011) visar i sin studie att barn som inte får hjälp med sitt sorgearbete utan har en 

långdragen tid med sorg löper ökad risk för att drabbas av depression i framtiden. De såg även 

samband som visade att det var viktigt för barnen att få uttrycka sin sorg och reagera för att sedan 
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kunna fortsätta att ta sig vidare i sorgeprocessen. Skolsköterskorna i vår studie beskrev att det var 

viktigt att barnen fick uttrycka sin sorg i vardagen, både enskilt och i klassrummet. En 

skolsköterska beskrev betydelsen av att barnen fick gå igenom sorgens alla faser. Hoppade barnet 

över någon fas eller fastnade i något under sin sorg bearbetning så upplevde hon precis som 

Melhem et al. (2011) visade, att barnet fick djupare problem. Melhem et al. (2011) visade också i 

studien att barnets kvarvarande förälders hälsa hade även stor påverkan på det sörjande barnets 

hälsa. Om föräldern visade god hälsa ökade förutsättningarna för att barnet hade god hälsa. Det 

styrker skolsköterskorna arbete med både barn och familj. Alla skolsköterskor menade att det 

nästan var en förutsättning för att kunna nå framgång med barnen, att familjen var med och 

delaktig i arbetet. För det flesta skolsköterskor innebar det regelbundna telefonsamtal men för 

några innebar det möten med kvarvarande förälder och barn. 

Flera av skolsköterskorna uttryckte att lärarna i skolan visade stor förståelse för barn som befinner 

sig i sorg. Lärarna tillät barnen att gå kortare skoldagar, göra uppehåll med läxorna och att de var 

nöjda med att barnen överhuvudtaget gick till skolan. Patterson och Rangganadhan (2010) visade i 

sin studie, om vad barn som förlorar en förälder behöver, att barnen hade stort behov av förståelse 

från omgivningen, däribland lärarna. Barnen i studien uttryckte att de behövde förståelse från 

lärarna över att de hade svårt att koncentrera sig och att det var svårt att hitta motivationen för 

skolan när de befann sig i sorg.  

Samtliga skolsköterskor i vår studie belyste liknande saker, vikten för barnen att ha det som vanlig. 

Barnen ville gå i skolan och vara med sina vänner som det gjort innan de drabbades av sorg. Det 

var viktigt för barnen att få skratta och för en liten stund skingra sina tankar, vilket även Patterson 

och Rangganadhan (2010) belyste. 

Brewer och Sparkes (2011) har med en kvalitativ studie undersökt vilka faktorer som ungdomar 

använder sig av för att klara av att leva med sin sorg. I studien belystes att det var betydelsefullt att 

barnet kunde uttrycka sina känslor av ilska, glädje och rädsla som en del i sorgearbetet. Detta 

framkom även i fyra av våra intervjuer, där skolsköterskorna framhävde att det var viktigt att 

barnen skulle få visa sina känslor. De menade att barnen fick skratta, gråta och skrika gränslöst 

utan att bli dömda av dem. Två skolsköterskor uttryckte att mindre barn mer uttryckte sin känslor i 

form av teckningar och lek. Två andra skolsköterskor tog promenader eller gjorde utflykter med 

barnen för att det hjälpte barnen att klara av sin sorgebearbetning. 

Brewer och Sparkes (2011) menade att fysisk aktivitet var en metod barnen utförde som i ett sätt 

att minska på depressionssymtom. Även roliga saker kunde vara en metod i att avleda barnet från 

det smärtsamma en stund, vilket även underlättade sorgearbetet. Andra metoder för att underlätta 

för barn i sorgearbetet var att visa kort eller låta barnet rita teckningar på den avlidne föräldern. I 
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samma studie framkom även att det var viktigt för barnen att träffa andra barn med samma 

erfarenheter för att de skulle känna att de inte var ensamma. 

Bylund Grenklo et al. (2012) menar att om skolan och skolsköterskan är medveten om riskerna för 

psykisk ohälsa hos barn som genomgått en förlust av en förälder, kan de tidigare upptäcka dessa 

drabbade barn och utifrån det stötta dem. Nio av tio intervjuade skolsköterskor belyste vikten av 

att fortsätta lära och såg positivt på att få mer utbildning i detta ämne. En skolsköterska ansåg sig 

fullärd. Samtliga skolsköterskor menade att skolan alltid fick kännedom om ett barn förlorade en 

familjemedlem förr eller senare och att de arbetade tillsammans med lärare och kurator i 

Elevhälsoteam för att synliggöra tecken på ohälsa och att kunna stötta barnet.  

 

     7.   Slutsats 

Skolsköterskan kan vara ett andningshål för barn som sörjer, så att de kan få en fungerande skola 

och uppväxt. Skolsköterskan är ett viktigt stöd för barnen och en brygga mot framtiden. Resultatet 

visade att samtliga skolsköterskor kände sig trygga i bemötandet av barn i sorg. Genom utbildning 

och erfarenhet kunde skolsköterskorna bemöta barnen på ett professionellt sätt, där den viktigaste 

egenskapen var att lyssna på barnen. Skolsköterskorna efterfrågade behovet av handledning, vilket 

skulle möjliggöra att de kunde utbyta erfarenheter och för att utvecklas. Skolsköterskorna belyste 

ämnet som intressant och att behovet av mer utbildning fanns. Majoriteten av skolsköterskor 

använder motiverande samtal som teknik vid bemötande av barn i sorg. Vidare forskning krävs för 

att fastställa om motiverande samtal verkligen har effekt vid dessa situationer. Författarna anser att 

en utförligare beskrivning bör finnas vilket ansvar skolsköterskan har i bemötandet av barn i sorg, 

då skollagen (SFS 2010:800) 25 §, kap 2 belyser att hon ska arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande. Studien kan vara intressant för samtliga skolsköterskor i Sverige, för att se 

skillnader och likheter i arbetssätt. Studien kan även vara intressant för verksamhetschef inom 

berörd kommun som i en del i kvalitetssäkring samt för att kunna utveckla verksamheten.  
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Brev till verksamhetschefen, skolhälsovården  (Bilaga 1) 

 

Detta är en förfrågan angående tillstånd att rekrytera informanter från 

skolsköterskegruppen till examensarbete. 

 

Enligt socialstyrelsen så drabbas kring 3500 barn varje år av förlust av en vårdnadshavare. Denna 

sorg har visat sig påverka barnets framtida hälsa (socialstyrelsen, 2013). Vi har utifrån detta haft 

tankar kring hur man som distriktssköterska ska bemöta barn med sorg och efter mycket sökning 

bland vetenskapliga publikationer så fann vi väldigt lite nytt material kring ämnet. 

Därför har vi valt att genom en intervjustudie belysa vårt syfte en med studien. Syftet är att 

undersöka hur distrikstsköterskan i skolan bemöter barn som befinner sig i sorg efter att ha förlorat 

någon i familjen. 

Denna förfrågan avser att erhålla ditt tillstånd att rekrytera informanter. Vi söker tio 

skolsköterskor  från grundskolan i er kommun. Studien kommer genomföras under september - 

oktober 2014. Vi beräknar att intervjuerna totalt kommer att ta cirka 45-60minuter. Det material 

som framkommer utifrån intervjuerna är anonymt och kommer hanteras helt utan åtkomst för 

obehöriga. Informationen analyseras och materialet kommer avidentifieras och resultatet 

publiceras i form av en magisteruppsats som senare kommer publiceras på DIVA. Efter studien är 

genomförd och dokumenterad så kommer materialet att förstöras. Deltagandet i studien bygger på 

frivillighet och deltagaren kan välja att avbryta om hon så önskar och eventuellt intervjumaterial 

förstörs då direkt. Vi hoppas att studiens resultat senare kan användas till att öka kunskaperna om 

hur de sörjande barnen skall bemötas för att skona dem från framtida ohälsa. 

 

Vid frågor rörande studien vänligen kontakta någon av nedanstående. 

Med vänliga hälsningar 

 

Madelene Bylund Gerzén                   Ulrika Öhman 

Leg. Sjuksköterska                    Leg. Sjuksköterska 

Specialistutbildning Distriktssköterska 75Hp               Specialistutbildning Distriktssköterska 75Hp 
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Intervjuformulär ( Bilaga 2) 

Datum:            Tid:            Skola: 

Intervjuperson:                 Ålder:             Antal år som skolsköterska:                     

Vad är det bästa tycker du med jobbet som skolsköterska? 
 

Var det som du hade tänkt dig? 
 

Vilket område är det som tar mest tid? 
 

Socialstyrelsen släppte 2013 rapporten “ när en förälder plötsligt avlider”, där kartläggs 

bland annat ansvaret kring information och stöd. Där framkom att det fanns många 

inblandad aktörer kring ett barn  vid dessa tillfällen men att det saknas en sammanhållen 

strategi och att många barn riskerar att “ramla mellan stolarna” 

 Kan du berätta vilka tankar detta väcker hos dig? 

 

Utifrån detta vill vi tala lite kring barn i sorg. Vårt syfte är att undersöka hur skolsköterskan 

bemöter barn som befinner sig i sorg. Vad är dina tankar om detta? 
 

I vår studie definierar vi sorg som ett tillstånd hos barnet, när det har gått en tid efter en 

krisreaktion främst då en förälder/familjemedlem avlidit. Vad tänker du om detta? 
 

Kan du berätta om dina erfarenheter av att bemöta ett barn i sorg? /som genomgått en kris/ i 

den långa processen? 
 

Kan du utveckla detta lite mera? 
 

Kan du berätta hur ser du på din roll som skolsköterska i dessa fall och din möjlighet att 

hjälpa det enskilda barnet i ett sorgearbetet? 
 

Vad är dina tankar kring detta? 
 

På vilket sätt? 
 

Vad kände du? 
 

Vad menar du? 
 

/Om inga erfarenheter så kommer här ett cenario: Lisa 9 år kommer till dig idag. Hennes 

mamma dog för ett år sedan nu. Du märker att Lisa är nedstämd och inte alls sig själv. Du 

har fått en förvarning av lärarna att hon inte är så närvarande på lektionerna. Hur ser du då 

på din roll som skolsköterska? Utveckla! 
 

Vill du berätta om er handlingsplan för en akut kris? Både i stor eller liten skala, långt och 

kort förlopp. 
 

Det är viktigt att ingjuta hopp hos dessa barn och öka deras känsla av tillhörighet, hur ser 

du att du har möjlighet till det? Vill du berätta om detta? 
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Kan du berätta om du kan du se något mönster hos barnen i sorg? 
 

Har du funderat på om sorgen ser annorlunda beroende på kön, ålder? 
 

Finns det några verktyg eller liknande för att hjälpa dessa barn? Vill du berätta... 
 

Vill du berätta hur samarbetet ser ut med andra yrkeskategorier? Eller kollegialt? Allt 

utifrån perspektivet sorgearbete. 
 

Kan du berätta om din utbildning i sådana här frågor? 
 

Berätta hur du ser på behovet av mer utbildning? 
 

Nu tänkte vi avrunda, Finns det något du vill tillföra?  

 


