
 
 

 

 

 
 

 
Hvordan kan du være med til at udvikle en 
fælles og levende sorgkultur på din skole? 

 
‐ Et materiale til sorggruppeledere i skoler 

 
 
 

 

OmSorg, Kræftens Bekæmpelse – Juni 2017 

Af Andrea Nedergaard Jensen   

Årligt mister 1.400 skolebørn deres mor eller far, og sammenlagt lever 12.000 skolebørn med tabet 

af en forælder. Hertil oplever ca. 30.000 skolebørn årligt, at en forælder indlægges med livstruende 

sygdom. Sammenlagt går der statistisk set 18‐23 elever på hver skole, hvis forælder er død eller 

alvorligt syg, og det er derfor oplagt, at skolerne involverer sig i elevernes sorg. Det kræver dog, at 

skolen er rustet til mødet med sorgramte elever. Dette materiale er til dig, der er sorggruppeleder 

– det skal inspirere dig til, hvordan du støtter din skole i at hjælpe eleverne 
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Hvordan kan du bruge materialet? 

Dette inspirationsmateriale er til dig, der er sorggruppeleder i en skole. Du kan læse udvalgte resultater 

fra en evaluering1 af ’Sorggrupper i skoler’, der havde fokus på sorgkulturen foretaget i skoleåret 2015‐

2016. I materialet finder du de anbefalinger, som vi har draget ud fra evalueringen – dem kan du bruge 

til refleksion over, hvordan du kan være med til at udvikle og understøtte sorgkulturen på din skole.  

 

Baggrund 

’Sorggrupper i skoler’ er sat i verden af OmSorg for at skabe en positiv forandring for elever i sorg2. 

Formålet med sorggrupperne er at sikre hjælpens tilgængelighed og samtidig øge sorgramte elevers 

trivsel3. OmSorgs ønske med sorggrupperne er, at de skaber et øget fokus på elever i sorg på skolerne. 

Sorggrupper  skal medvirke  til,  at det  ikke beror på  tilfældigheder, hvorvidt  en  elev  i  sorg  får den 

nødvendige hjælp. At hjælpe en elev i sorg, skal være baseret på, at skolen4 har en fælles forpligtelse, 

så ansvaret ikke kun afhænger af en enkelt lærer. Det er en forudsætning, at den fælles forpligtelse 

skal opstå på baggrund af åbenhed og fælles viden om sorg, der blandt andet udvikles i fællesskab på 

skolen. Tidligere evalueringer5 viser, at elever der deltager i grupperne oplever dem som et frirum og 

et socialt  læringsrum. De viser dog også, at eleverne oplever hverdagsbegrænsninger  ift. at tale om 

sorg i skolen uden for sorggruppen. Det ønsker OmSorg at være med til at ændre ved at skabe en fælles 

og levende sorgkultur på skolerne, der rækker udover sorggruppen og ind i hverdagen. En fælles og 

levende sorgkultur, er de positive afledte effekter, som opstår på baggrund af ’Sorggrupper i skoler’ 

 

Evalueringens formål 

Evalueringen har undersøgt ’Sorggrupper i skoler’, og hvilke positive afledte effekter skolerne oplever, 

at sorggruppen er med til at skabe. Videre har evalueringen undersøgt hvilke forhold og processer, der 

har betydning for at skabe og forankre en sorgkultur.  

 

 

                                                 
1 Vi har igennem individuelle‐ og fokusgruppeinterviews talt med i alt 23 personer, herunder elever der har gået i en 
sorggruppe, lærere, pædagoger, skoleledelse og sorggruppeledere. Resultaterne er suppleret med en 
spørgeskemaundersøgelse blandt personalet på skoler i de tre samarbejdskommuner.  
2 Elever i sorg er en samlet betegnelse for elever der har mistet, og elever der har alvorligt syge pårørende.  
3 Omsorg.dk 
4 Skolen er en samlet betegnelse for skolernes ledelse, personale, sorggruppeledere og elever   
5 Lytje, 2016; Hartmann, 2015; Dencker, 2012. 
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Hovedresultater 

Evalueringens hovedresultater består af seks delafsnit. Delafsnittene indeholder en kort opsummering 

af de centrale pointer fra evalueringen, og afsluttes af en boks med opmærksomhedspunkter, du kan 

reflektere over og indarbejde i dit arbejde.  

 

’Sorggrupper i skoler’ kan skabe forandring og forankring af en fælles og levende sorgkultur 

Evalueringen viser, at ’Sorggrupper i skoler’ på sigt kan medføre en positiv forandring i form af en fælles 

og  levende  sorgkultur på  skolen men  samtidig, at  forandringen er en  løbende proces. Langsigtede 

effekter  og  forankring  kræver  tid,  og  det må  derfor  konkluderes,  at  skolerne må  væbne  sig med 

tålmodighed. Udviklingens  tempo  beror  blandt  andet  på  den  enkelte  skoles  erfaringsniveau med 

elever i sorg. Det vil sige hvor mange sygdomsforløb og dødsfald, skolen har oplevet. Erfaringsniveauet 

kommer særligt til udtryk gennem graden af formalisering i sorgarbejdet, hvilket bliver uddybet senere 

i materialet. Selvom der er forskel i skolernes udviklingstempo, er det vores oplevelse, at forandringen 

er godt på vej, og har potentiale til at forankre sig fremadrettet. 

 

Sorggruppen kan i sig selv skabe øget opmærksomhed på elever i sorg på skolen 

Dét,  at  skolen  fysisk  har  en  sorggruppe  gør  en  forskel.  Sorggruppen  er med  til  at  skabe  en  øget 

bevidsthed  om  og  opmærksomhed  på  elever  i  sorg.  De  løbende  sorggruppemøder  bevirker,  at 

sorgramte elever bliver mere synlige, da skolen fysisk kan se, hvem de sorgramte elever er. Videre kan 

synligheden muliggøre, at skolen kan tage særhensyn til eleverne, hvis de ønsker det6.  

 

Mørketal internt på nogle skoler 

Nogle skoler oplever et internt mørketal. Det vil sige en usikkerhed ift. hvor mange sorgramte elever, 

der reelt set går på skolen, og hvem disse elever er. Usikkerheden er velkendt, da OmSorgs erfaring er, 

at det kan være udfordrende at  ’finde’ de 18‐23 sorgramte elever, der  ifølge statistikkerne  ’burde’ 

være  på  skolen. Det  skaber  ydermere  den  udfordring,  at  skolerne  ikke  kan  samle  ’nok’  elever  til 

sorggruppen.  Udfordringen  er  særlig  udtalt  under  etableringen  af  sorggruppen,  hvor  nogle 

sorggruppeledere beskriver det opsøgende arbejde som en hård og frustrerende proces. 

 

 

 

 

                                                 
6 Tidligere undersøgelser (Lytje, 2016; Danske Patienter, 2016) der viser, at det er vigtigt, at I som skole tager særlige 
hensyn til eleverne, men samtidig at det er mindst lige så vigtigt, at inddrage eleverne i, hvilke hensyn der skal tages og i 
hvilke sammenhænge. 
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Sorggruppens eksistens skaber tryghed på skolen 

’Sorggrupper i skoler’ kan være tryghedsskabende. Indsatsen kan tydeliggøre, hvordan man som skole 

kan støtte en sorgramt elev. Trygheden opstår blandt andet som følge af to elementer i indsatsen: 

 Sorggruppetilbuddet er tilgængeligt for alle sorgramte elever på skolen, hvormed ledelse og 

personale trygt kan henvise til gruppen    

 At have en sorggruppeleder på skolen der har en unik faglig viden inden for området sorg, og 

hermed kan handle kompetent og ansvarligt i mødet med sorgramte elever 

 

Trygheden  kan på  samme  tid udfordre målet om,  at  sorgarbejdet  skal  være  fælles og  levende på 

skolen. Trygheden kan betyde, at skolens medarbejdere oplever, at de kan lægge ansvaret for elever i 

sorg over på sorggruppelederen, hvormed mødet med elever i sorg kun afhænger af en enkelt person. 

For at undgå dette er det vigtigt, at skoleledelsen er retningsvisende for skolen, og understøtter, at 

elever i sorg er et fælles ansvar.  

 

’Sorggrupper i skoler’ kan formalisere skolens møde med elever i sorg 

Indsatsen  kan  være med  til  at  formalisere  skolens  arbejdsgange  i mødet med  elever  i  sorg. Med 

formalisering menes systematisering, organisering og strukturering af mødet. Nogle skoler oplever, at 

Kan du genkende, at rekrutteringen er udfordrende? 
 

Det er vigtigt, at du som sorggruppeleder får videreformidlet til dine kollegaer, og  i særlig høj 
grad til din skoleledelse, at det kræver tid og overskud at være opsøgende og rekruttere elever 
til sorggruppen. Det betyder helt konkret, at du og skolen – særligt i opstarten – skal bruge flere 
tidsmæssige  ressourcer og overskud  i  etableringen  af  sorggrupperne. Nogle  skoler har  gode 
erfaringer med at kigge i arkiver og spørge kollegaer, om de har kendskab til elever, der kan have 
gavn af sorggruppetilbuddet. At være opsøgende og proaktiv vil kunne være med til at fremme 
arbejdet og udbredelsen af en positiv sorgkultur 

Som sorggruppeleder kan du…
 

 Opfordre din skoleleder til løbende at indkalde til møder, hvor et punkt på dagsordenen er 
sorggruppearbejdet   
 

 Understrege,  at  skoleledelsens  rolle  er,  at  være  retningsvisende  for  skolen  ‐  også  i 
forbindelse med  at  skabe  en  fælles  og  levende  sorgkultur. Det  kræver,  at  ledelsen  har 
forståelse for, hvad sorggruppen og –arbejdet omhandler, og dermed kan understøtte dit 
arbejde. På baggrund heraf, kan du opfordre til, at en fra skoleledelsen deltager i OmSorgs 
sorggruppelederkursus  
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indsatsen  skaber  handlemuligheder  og  rutiner.  Dog  er  formaliseringen  forskelligartet  skolerne 

imellem, hvilket er  resultatet af, at  ’Sorggrupper  i  skoler’ er  lokalt  forankret,  samt at  skolerne har 

forskellig erfaringsniveau med elever i sorg. De forskellige erfaringsniveauer kommer til udtryk ved at 

en skole med lidt erfaring med sorgarbejde, ofte har en lav grad af formalisering. Omvendt har en skole 

med meget erfaring ofte en høj grad af formalisering. En lav grad af formalisering stiller krav til, at den 

enkelte medarbejder er særligt opmærksom på og opsøgende i forhold til sorgramte elever, da flere 

elever udtrykker en forventning om, at deres lærere og pædagoger kan se, hvis de er kede af det.   

 

Sorggruppelederne kan være forandringsdrivere, og er centrale i udbredelsen af en positiv sorgkultur 

En  af  de  bærende  idéer  i  ’Sorggrupper  i  skoler’  er,  at  sorggruppelederen  skal  stå  i  spidsen  for 

udviklingen af sorgkulturen. En positiv udvikling afhænger af, at sorggruppelederens virke går ud over 

arbejdet i selve sorggruppen. Det vil sige, at sorggruppelederen er opsøgende, videndeler og agerer 

sparringspartner  for  sine  kollegaer.  Evalueringen  viser,  at  flere  skoler  allerede  benytter  deres 

sorggruppeleder  som  forandringsdriver.  Videreformidling  af  sorggruppelederkursets  pointer  kan 

forankre det, vi kalder den OmSorg’ske tilgang til elever i sorg. I den OmSorg’ske tilgang anerkendes 

det at sorg ikke skal mødes med tavshed men derimod med tale, samt at sorg har en fortsat og livslang 

betydning. At have en fælles og levende sorgkultur involverer en fælles bevidsthed, anerkendelse og 

åbenhed om sorg, så sorgramte elever ikke behøver at forklare, hvorfor de fx kan blive kede af det. At 

have en sorggruppeleder på skolen kan være med til at udvikle en positiv åbenhed og umiddelbarhed 

til sorg, og den OmSorg’ske tilgang kan bevirke, at sorggruppen bliver en naturlig del af hverdagen på 

skolen. Der kan videre skabes en fælles forståelse af at sorg anerkendes som et livsvilkår. Det kan dog 

være udfordrende at bevare åbenheden og vedvarende tale om sorg over tid. I den forbindelse er det 

Skoler med høj grad af formalisering har god erfaring med at… 
 

 Bruge deres sorghandleplan, der kan skabe rutiner i arbejdet med elever i sorg  
 

 Udforme en informationsflyer om sorggruppen til udlevering 
 

 Holde et indledende møde mellem sorggruppeleder og familie, der sammen bliver enige 
om opstart i sorggruppen 
 

 Inddrage sorgramte elever i beslutninger der omhandler dem, så de får medbestemmelse 
 

 Med elevens  samtykke  informere elevens pågældende  skoletrin, eller hele  skolen, om 
dødsfaldet 
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vigtigt at anerkende, at udviklingen mod en fælles og levende sorgkultur er en løbende proces, som 

hele tiden skal holdes ved lige. 

 

Tavshedspligten  

Når man har en sorggruppe i skolen, er det vigtigt at værne om tavshedspligten. Tavshedspligten kan 

ses som rammegivende for sorggruppen, men den må ikke blive altoverskyggende. Det kan bevirke, at 

sorggruppen bliver en lukket enklave og dermed hindre den vigtige løbende dialog. Skolens manglende 

indsigt i hvad sorggruppen indebærer kan da afholde skolen fra, at der løftes i flok.  

Som sorggruppeleder skal du…
 

 Være  opmærksom  på,  at  din  rolle  også  indebærer  at  være  1)  Sparringspartner;  2) 
Vidensspreder  og;  3)  Proaktiv,  hvilket  skal  være  eksplicit  for  alle  på  skolen.  Det  er 
OmSorgs  erfaring,  at  skolens medarbejdere  kan  glemme  dine mange  roller,  hvilket 
understreger vigtigheden af at de formidles tydeligt og løbende 
 

 Forberede  dig  på  hvordan  du  kan  videreformidle  væsentlige  pointer  fra 
sorggruppelederkurset  til dine kollegaer, så de også er  ’klædt på’ til at møde elever  i 
sorg. Hvis du har en sorggruppelederkollega, kan I øve jer sammen og afprøve forskellige 
metoder. Hvordan vil I formidle det til jeres kollegaer?  
 

 Formalisere  din  videndeling  og  løbende  fortælle  om  sorg  og  sorggruppen  på  fælles 
skolemøder.  Herigennem  sikrer  du,  at  alle  får  den  samme  information.  Samtidig 
synliggør  du,  hvad  dit  arbejde  omhandler,  og  at  du  er  tilgængelig  for  spørgsmål. 
Formaliseres  videndelingen  ikke  kan  I  risikere,  at  skolen  ikke  får  udbytte  af  din 
kompetence som sparringspartner. Videre kan det være udfordrende for dine kollegaer 
at tage kontakt til dig for sparring, og derfor skal du påtage dig en proaktiv og initiativrig 
rolle og viderebringe den nødvendige viden

Kan du genkende, at tavshedspligten kan udfordre? 
 
Det er vigtigt at du er opmærksom på, at tavshedspligten ikke må være altoverskyggende.   
Måske er du nervøs  for, at  skulle  tale  i personsager? Her kan du  i  stedet på  fællesmøder 
trække overordnede streger  ift., hvilke emner  I pt. arbejder med  (samtalekort, begravelse, 
dødsfald,  sygdom).  Videre  kan  du  tage  emner  som  spørge‐  og  samtaleteknikker, 
sorgproblemstillinger,  sorgteori  og  sorgreaktioner  op.  Når  tavshedspligten  kun  er 
rammegivende, kan der udbredes en fælles og levende sorgkultur, da du kan skabe et positivt 
tværgående samarbejde mellem dig, skoleledelse, kollegaer og sorgramte elever. Fokus skal 
være på erfaringsudveksling og videndeling om sorg, sorggruppen og hvordan, du kan blive 
brugt aktivt på din skole 


