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Min syster har dött. Hon dog för hennes hjärta var för sjukt. Mamma 
säger att min syster har det bra nu och att hon tittar på mej från himlen. 
Men jag hörde när mamma sa till Marja att hon int tror på himlen. De 
trodde att jag sov men jag hörde när hon sa det. Dessutom, hur kan en 
död mänska se från himlen, int har ju kistan fönster? Och hur kan min 
syster samtidigt vara i himlen och i graven? På leksaksdagen på dagis 
hade Kaisa en likadan nalle som jag. Och Samu hade glömt sin leksak 
hemma. Sen lekte vi tillsammans med våra nallar. Jag är lite rädd för att 
somna för dagistanten sa att min syster somnade in. Tänk om jag också 
somnar in sådär av misstag, eller pappa eller mamma? På dagis sjöng 
vi anksången. Jag sa att min syster var död fast ankan har systrar och 
bröder. Ingen annan kompis har en syster som har dött. Var jag månne 
tillräckligt snäll mot min syster? Jag ids int fråga dagistanten för hon 
vill säkert int prata om dedär att dö. Och jag kan åtminstone int fråga 
mamma eller pappa för då börjar jag alltid gråta. Och då blir de ännu 
ledsnare. Jag måst komma ihåg att vara snäll mot pappa och mamma så 
att int de också ska dö, för mamma sa till Marja att det gör ont i hennes 
hjärta när min syster dog. Vi ska gå till tant Marja om några dagar. Hon 
har tre katter. Jalmari, Miuku och Raita. Om man int pratar om att dö 
så händer det säkert int en gång till. Tur att jag kan vara duktig och glad 
och jag tänker bara på andra roligare saker så glömmer jag liksom bort 
det lite. 
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FÖRORD 

 
 
”Sorgen kan drabba vem som helst” (suru kohtaa kenet vain), med dessa 
ord börjar Liisa Pajunens sång Kyynel (En tår) på skivan Sinua en 
unohda (Dig glömmer jag inte). Sorgen drabbar också barn även om vi 
vuxna vill skydda dem mot motgångar och allt ont. Den här handboken 
är avsedd som stöd när ett barn eller ung person har mist en närstående 
person. Vi vuxna tror ofta att ett barn som mist en närstående person har 
”glömt” eller ”inte sörjer” om vi inte ser tydliga tecken på sorg hos 
barnet. Barnet reser mellan sorg och lek, och ibland är det svårt för en 
vuxen att märka att förlusten bekymrar barnet. Vi ville lyfta fram tankar 
som barn kan ha med hjälp av den inledande berättelsen som lika väl 
kunde ha berättats av ett barn. 
 
Man behöver inte vara ”proffs på sorg” för att stödja ett sörjande barn, 
det räcker att man är närvarande hos barnet och beredd att gå vid barnets 
sida. Varje barn som mist en närstående person borde ha rätt att få stöd, 
och familjerna borde aktivt erbjudas stöd. Vi hoppas att den här 
handboken uppmuntrar barnets närstående och personer som arbetar med 
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barn att modigt möta det sörjande barnet och anvisa barnet tillgängligt 
stöd.  
 
Vi författare har arbetat med barn och ungdomar som mist en närstående 
person, och utgående från våra erfarenheter vill vi lyfta fram vår syn på 
hur man kan närma sig familjen och vikten av stöd av personer med 
samma erfarenheter. Utöver våra erfarenhetsbaserade kunskaper 
innehåller handboken teoretisk information från flera källor, som finns 
sammanställda med närmare uppgifter i källförteckningen i slutet av 
handboken. 
 
Vi ger praktiska tips om hur du kan stödja barnet och hjälpa barnet att 
bearbeta en förlust som påverkar barnets framtid. En obearbetad sorg kan 
dämmas upp under flera års tid och sedan ännu kraftigare stiga upp till 
ytan i ett senare skede av livet, bland annat vid nya förluster. Därför är 
det viktigt att barnet kan börja bearbeta förlusten genast efter det 
inträffade. Sorgen går inte över, man måste lära sig att leva med den – 
och för att klara det behövs det trygga vuxna som inte räds att föra saken 
på tal.  
 
I egenskap av närstående till ett sörjande barn kan du låta personalen på 
barnets skola eller dagvård läsa handboken. Om du arbetar med barn eller 
ungdomar och i ditt arbete möter en familj som mist en närstående 
hoppas vi att du ger handboken till familjen. 
 
Vi tackar Päivikki och Sakari Sohlbergs Stiftelse rs. för stipendiet som 
gjort det möjligt för oss att skriva den här handboken. Vi tackar också 
barnen och ungdomarna i Käpy rf:s och Suomen nuoret lesket ry:s 
(Föreningen för unga änkor och änklingar i Finland) kamratstödsgrupper. 
Illustrationerna i handboken består av deras teckningar.  
 
Tammerfors december 2010 
 
 
Susanna Uittomäki, Sirpa Mynttinen och Anne Laimio 
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1. HUR VISAR SIG BARNS OCH UNGDOMARS SORG? 

 
 
 
Barn eller ungdomar kan drabbas av många slags förluster, men en 
närståendes död är en av livets tyngsta erfarenheter och de kräver stöd av 
en vuxen för att hantera förlusten. Det är skäl att komma ihåg att också 
ett litet barn förmår sörja och har behov av att uttrycka sina känslor och 
tankar kring förlusten. Sorgen är en sund reaktion på förlusten, och 
barnet borde uppmuntras att sörja, att uttrycka sin sorg och minnas sin 
kära nära. Att ärligt acceptera känslor och uttrycka dem hänger samman 
med god hälsa, för kroppen reagerar för känslor även när de inte kan 
identifieras eller när de undertrycks.  
 
Förlusten av en familjemedlem är en traumatisk upplevelse, och barnets 
trygghetskänsla rubbas djupt. Barnet måste bearbeta både traumat och 
sorgen. Barnet ska först få bearbeta den traumatiska händelsen så att 
sorgen kan få ”plats”.  
 
De vanligaste omedelbara reaktioner som uppstår genast efter den 
traumatiska erfarenheten: 
 
• chock och skepsis 
• förfäran och motstånd 
• likgiltighet och lamslagning 
• fortsatta dagliga rutiner som vanligt. 
 
 
Chocken är en skyddsmekanism som ger barnet möjlighet att småningom 
begripa det som skett. Chock och skepsis kan yppa sig till exempel så att 
barnet förnekar det som skett och säger: ”Det är inte sant, du ljuger.” En 
del barn reagerar genast våldsamt, andra blir lamslagna och apatiska. 
Barnet kan också fortsätta att sysselsätta sig som vanligt, precis som om 
inget ovanligt skett. På det här sättet söker barnet trygghet i bekanta 
företeelser.  
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När också de övriga familjemedlemmarna genomgår en kris kan barnets 
sorg förbli osynligt. Det finns inte alltid plats för barnets känslor och 
barnet måste ofta vänta på ”sin tur”. Ibland fördröjs sorgen så mycket att 
man inte förstår att koppla reaktionerna till förlusten. Också barnets sätt 
att bara sporadiskt sörja på ett synligt sätt leder till att de vuxna inte 
märker att det som skett alltjämt påverkar barnet.  
 
Eventuella efterreaktioner på förlusten av en närstående: 
 
 
• rädsla och sårbarhet 
• sorg och saknad 
• nervositet 
• hat 
• starka minnesbilder 
• ångest 
• undvikande av situationer som påminner om det som skett 
• fantasier 
• skuld- och skamkänslor 
• sömnsvårigheter 
• fysiska besvär 
• sökande efter den avlidna (små barn) 
• koncentrationssvårigheter 
• beteendestörningar 
• aggressivitet 
• regressivt, dvs. regredierande beteende 
• traumatiska lekar 
• en känsla av den avlidnas närvaro 
• mental mognad 
• personlighetsförändringar 
• svårigheter i skolan 
• pessimism 
• undvikande av andra människor. 
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Beteendeförändringar är vanliga hos sörjande barn. Barnet kan till 
exempel prestera sämre i skolan. Barnet kan känna behov av att dra sig 
tillbaka och vara för sig själv för att i lugn och ro kunna gå igenom det 
som skett. En vanlig efterreaktion på förlusten av en familjemedlem är 
ångest och rädsla för att det ska hända en själv eller andra 
familjemedlemmar något. Trygghetsbehovet hos ett sörjande barn ökar, 
barnet kan klamra sig fast vid vuxna och reagera kraftigt på separationer. 
Minnesbilder och föreställningar kring dödsfallet kan vara besvärande 
kraftiga, och när barnet förtränger dem kan detta yppa sig i form av oro. 
Barnet tänker ofta på saker och ting i synnerhet på kvällen och kan därför 
ha svårt att somna, barnet kan vakna på natten eller få mardrömmar. 
Ibland känns sorgen i form av fysiska reaktioner. Oförklarlig huvudvärk 
och magknip samt viktökning eller -minskning är vanliga symtom.  
 
Känslostormarna vid sorgen överraskar ibland med sin styrka och 
varaktighet. Känslotillstånden kan växla snabbt, och detta kan fortsätta 
från några timmar, några dagar till några månader, men de lättar alltid 
med tiden. Ett barn saknar livserfarenhet att förstå att man kan repa sig 
efter en förlust och att också de svåraste känslorna lättar med tiden. Det 
är möjligt att barnet inte kunnat föreställa sig att det finns så starka 
känslor.  
 
Hat, rädsla, skuld, skam och känslan av att vara sämre och hjälplös är 
sådana känslor som en person som lidit en förlust måste gå igenom. 
Sorgen kan ibland visa sig i form av ytterst starka raserianfall och 
ursinne. Hemma måste barnet få ge utlopp för alla slags känslor, och om 
de närstående kan ta emot känslorna får barnet lättare att vara. Man kan 
lära sig och öva sig i att på ett konstruktivt sätt uttrycka känslor som 
anses negativa. Det hjälper barnet att få information om eventuella 
reaktioner och om vad barnet kan göra för att underlätta sin egen 
situation.  
 
Ett sörjande barn kan också uppföra sig ”riktigt väl”, och sträva efter att 
skapa en gladare atmosfär i sitt hem och sin omgivning. Ett barn som 
uppför sig på det här sättet får inte lämnas utan stöd, för risken är att 
barnet genom sitt uppförande försöker skydda de andra mot sorgen och 
då förblir barnets egna verkliga känslor  
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obearbetade. Många sörjande ungdomar har berättat att de sett sig själva 
som konstiga och avvikande när sorgen har väckt tankar om människans 
hela existens. Ofta lämnas barn och ungdomar ensamma med sina 
allvarliga funderingar eftersom de vuxna inte förstår hur mycket 
förlusten påverkar dem. 
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2. FAKTORER SOM PÅVERKAR HUR FÖRLUSTEN UPPLEVS 

 
 
 
När ett barn mister en familjemedlem är det många faktorer som påverkar 
hur barnet reagerar, hur förlusten inverkar på barnet och barnets behov 
av stöd. En del anknyter till omständigheterna och ritualerna kring 
döden, andra till barnets familj och omgivning. Många faktorer som 
berör barnet självt och barnets levnadshistoria har betydelse för hur 
förlusten av en närstående person inverkar på barnet. 
 
 
Olika förluster 
 
En plötslig död traumatiserar barnet kraftigare än en situation där döden 
kan förutses, till exempel när en närstående insjuknar i en obotlig 
sjukdom. I synnerhet självmord, brott mot liv och situationer där barnet 
hittar den avlidna, eller är med i en olycka där en närstående dör, är svåra 
för barnet. Ovanstående situationer traumatiserar också barnets 
närstående och inverkar på deras förmåga att stödja barnet. När en 
familjemedlem dör mister barnet för ett ögonblick också sin mor eller far 
på ett psykiskt plan. Det kallas en sekundär förlust av en mor eller far, 
när förälderns krafter mitt i en kris inte räcker till för att ge barnet samma 
uppmärksamhet som vanligt.  
 
När barnet mister sin mor eller far mister barnet en person som 
tillgodoser barnets grundbehov och som älskar och sköter om barnet. Det 
sker stora förändringar i barnets vardag, och barnet kan bekymra sig över 
vem som nu ska sköta allt det som den avlidna närstående skötte om när 
han eller hon levde. Det är viktigt för barnet att få veta att barnet inte 
behöver bekymra sig till exempel över vem som nu lagar mat och hur 
familjen ska klara sig ekonomiskt. Därtill kan barnet oroa sig över att 
mista också den andra föräldern. Det kan lindra barnets oro om man 
tillsammans utser en utomstående vuxen som kommer att ta hand om 
barnet om något skulle hända den efterlevande föräldern. 
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När ett syskon dör mister barnet en lekkamrat, en konkurrent och en 
kamrat att växa upp med. Känslostämningen i hemmet förändras och 
barnen blir tvungna att omfördela sina roller. Också missfall och 
intrauterin fosterdöd är stora kriser där barnet behöver stöd, även om 
barnet ännu inte hunnit leva konkret med sitt syskon. Också ett litet barn 
förnimmer föräldrarnas sorg även om barnet inte nödvändigtvis förstår 
vad förlusten består av. 
 
 
Information om det som skett 
 
Barnets reaktioner och upplevelse av förlusten påverkas också av hur 
barnet får veta om det som skett. Sanningen om den närståendes död ska 
inte ändras eller hemlighållas. Om barnet inte får veta sanningen uppstår 
det ”luckor” och oklarheter hos barnet kring det som skett. Barnet 
försöker samla information eller gissa sig till vad som skett genom att 
tolka de vuxnas prat och fylla ut luckorna med sin fantasi. Då kan det 
uppstå missförstånd och skrämmande fantasier som inverkar negativt på 
barnets sorg och förmåga att klara sig ur sorgen. Om de vuxna 
hemlighåller fakta rubbar det barnets förtroende för de vuxna och ökar 
otrygghetskänslan. 
 
 
Effekterna av tillgivenhetsrelationer 
 
Modellen för en relation av tillgivenhet mellan barnet och föräldrarna 
som skapats i ett tidigt skede har betydelse för hur barnet tar emot hjälp 
i en traumatisk situation. Genom sitt beteende i en relation av tillgivenhet 
försöker barnet återskapa sin trygghetskänsla i en stressituation. 
 
Ett barn med en trygg tillgivenhet har fått känna sig viktig och älskad, 
och barnet har lärt sig att öppet visa olika slags känslor och lita på 
vuxenhjälp. En trygg relationsmodell för tillgivenhet ger skydd, 
uthållighet och överlevnadsstrategier i stressituationer. Barn med en 
otrygg tillgivenhet har svårt att uttrycka känslor och deras 
överlevnadsstrategier är problematiska. De litar inte på vuxenhjälp, eller 
ibland kan de ha orealistiska förväntningar på hjälpen. En otrygg 
relationsmodell för tillgivenhet gör det svårare för barnet att klara av 
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sorgen. Det är därför viktigt att beakta olika slags relationer av 
tillgivenhet när man dryftar barnets behov av stöd och lämpliga 
stödformer. 
 
 
Tidigare erfarenheter 
 
Varje barn har sitt individuella temperament som påverkar barnets sätt 
att förhålla sig till olika saker och hur barnet bearbetar och delar med sig 
av sina upplevelser. Barnet kan ha upplevt tidigare förluster eller 
traumatiska erfarenheter som aktiveras när en familjemedlem dör, och 
också de här upplevelserna kräver bearbetning. Å andra sidan har barnet 
under livets gång samlat på sig många skyddsfaktorer och handlingssätt 
som kan vara till hjälp när sorgen bearbetas. 
 
 
Familjen och omgivningen 
 
Moderns, faderns eller bägge föräldrarnas handlingsförmåga samt stödet 
till familjen inverkar på barnets hela välbefinnande. Det är viktigt för 
barnet att barnets vardagliga behov tillgodoses och att man försöker hålla 
sig till vardagsrutinerna också mitt i sorgen. De vuxna behöver inte dölja 
sina känslor, för barnet tar modell av de vuxna för hur man beter sig när 
man sörjer. En öppen inbördes växelverkan inom familjen hjälper 
familjemedlemmarna att klara sig ur sorgen. Det är lättare för barnet att 
uttrycka och bearbeta sin sorg och frågor kring döden om man inom 
familjen brukar diskutera även svåra frågor. Även omgivningen utöver 
familjen inverkar på barnet, till exempel hur man i skolan eller på dagis 
och i kamratkretsen förhåller sig till det sörjande barnet. Därtill inverkar 
aktuella förändringarna och andra stressfaktorer i barnets liv på barnets 
reaktioner och behov av stöd. Till exempel en flyttning och byte av skola 
kort efter dödsfallet belastar barnet. 
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3. MYTER OCH KLICHÉER KRING SORG 

 
 
 
Det förekommer flera myter och klichéer kring sorg som omintetgör den 
sörjandes upplevelse och rätt att sörja. De kan också förhindra den 
sörjande att uttrycka sin sorg och söka stöd, något som skulle förbättra 
den sörjandes välbefinnande och förmåga att repa sig från sorgen. När 
man stödjer ett sörjande barn och barnets familj ska man undvika de här 
myterna och klichéerna. 
 
• Ett barn sörjer inte 
 
Barnets sätt att sörja är annorlunda än de vuxnas redan beroende på 
barnets språk- och tankeutveckling. Barnet uttrycker sin sorg på barns 
vis och kan inte nödvändigtvis klä sina känslor, upplevelser och tankar i 
ord. Detta betyder ändå inte att barnet inte skulle sörja. Barnet upplever 
sorgen lika djupt som en vuxen, och barnets sorg upptar också mycket 
tid och krafter. Även om ett barn ofta kastar sig in i vardagen och sina 
lekar mitt i sorgen betyder det inte att barnet redan skulle ha glömt 
förlusten eller att sorgen redan är över.  
 
• Ett barn förstår inte 
 
Ofta låter de vuxna bli att berätta för barnet om döden eftersom de tror 
att barnet ännu inte förstår. De kan också tycka att det är bra att skydda 
barnet mot ångestfyllda och svåra saker. Men ett barn har behov av att 
klargöra för sig själv vad som skett. Ett barn hör och förstår mycket mer 
än de vuxna tror. Okunskap och skrämmande fantasier till följd av 
okunskap förbryllar och skapar ångest mer än sanningen.  
 
• Sörj inte 
 
De vuxna har svårt att se ett barn sörja och lida. De vuxna har också svårt 
att acceptera att sorgen inte bara kan elimineras och därigenom hjälpa 
barnet. 
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I sådana situationer säger de kanske till barnet: ”Sörj inte, nu har hon inte 
längre ont” eller ”Sörj inte, nu har hon gott att vara”. Orden avser att 
trösta men innehåller också ett budskap om att barnet inte får sörja. Med 
tanke på barnets bästa borde budskapet ändå vara precis det motsatta. 
Barnet borde uppmuntras att sörja, att uttrycka sin sorg och att minnas 
sin nära kära. 
 
• Ersätt förlusten 
 
Ett annat sätt att försöka trösta ett barn kan vara att uppmana barnet att 
glömma sorgen genom att ersätta den med något trevligt, någon trevlig 
händelse eller sak. Tanken är att förlusten skulle kunna ersättas med 
något annat och att barnet då glömmer sorgen. Tanken omintetgör 
barnets sorg, känslor och rätt att uttrycka dem. Den förmedlar till barnet 
det osunda tankesättet att människor kan ersättas. Sörjande vuxna blir 
också sårade av samma slags uppmaningar: ”Du hinner ännu få flera 
barn” eller ”Du är ännu så ung att du nog hittar en ny make/maka”. 
 
• Sörj ensam 
 
Folk har olika slags tanke- och handlingsmodeller som överförs och 
formas enligt vars och ens levnadshistoria. Uppfattningen att man ska 
behålla svårigheter för sig själv och att man måste reda sig själv har varit 
mycket vanlig i vår närhistoria. När en vuxen möter ett barns sorg kan 
den vuxnas egna förluster komma upp till ytan. Om den vuxna blir 
ångestfylld och inte vet hur man ska agera kan den vuxna fly den svåra 
situationen med orden: 
”Du vill säkert vara ensam en stund.” Barnet uppfattar det då som att 
sorgen måste döljas eller åtminstone borde man sörja ensam. 
 
• Var stark 
 
Väldigt ofta uppmanas den sörjande med orden: ”Nu måste du vara 
stark” eller ”Nu måste du bara orka gå vidare”. Barnet kanske därtill får 
höra uppmaningen att ”nu måste du vara mamma och/eller pappa till 
hjälp”. Att vara stark uppfattas lätt innebära att man inte visar sorg och 
känslor utåt. Också barnet tar lätt modellen till sig och döljer sina 
verkliga känslor. Risken är också att barnet tar på sig en vuxenroll i 
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familjen och börjar bära alltför stort ansvar hemma och ”sköter” sina 
föräldrar, syskon eller hela familjen. Det är inte barnets uppgift, barnet 
ska ha rätt till sin barndom trots förlusten. 
 
• Håll dig sysselsatt 
 
Som ”medicin” till ett sörjande barn kan de vuxna erbjuda aktiviteter, 
eller till sörjande vuxna arbete. Tanken är att de inte ska tänka på sorgen, 
man antar att sorgen då kan glömmas bort. Men sorgen kan inte utplånas 
med ständiga aktiviteter. Risken är snarare att sorgen drar ut på tiden och 
den sörjande kör fast. Också i sådana fall tar barnet modell av de vuxna 
och kan försöka hålla smärtsamma känslor på avstånd genom att ordna 
med ständiga aktiviteter för sig själv. En stressig livsstil samtidig med 
sorg är emellertid en svår belastning för såväl vuxna som barn. 
 
• Tiden läker alla sår – Det ska nog ordna sig 
 
”Tiden läker” är en av de vanligaste myterna kring sorg. Det är sant att 
man småningom återhämtar sig från sorgen, med tiden. När en människa 
sörjer, småningom godkänner förlusten, bearbetar den, minns sin 
förlorade närstående och får stöd i sorgen, lindras smärtan. Men enbart 
tiden botar inte någon. Det gör gott för ett barn att veta att barnet inte 
behöver sträva efter ett tillstånd där den avlidna glöms bort och ingen 
längre är ledsen och känner saknad. Återhämtning innebär snarare det att 
barnet får bevara sina kära minnen, men det gör inte längre ont att 
minnas. Barnet får också ibland vara ledset och sakna sin döda 
närstående. Men livet har en mening, det går vidare och för med sig allt 
möjligt trevligt. Det gör gott åt barnet att lära sig att sorgen inte är något 
ont, den är en naturlig reaktion på förlusten och en del av ett normalt liv. 
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• Jag förstår nog – Jag vet hur du känner dig 
 
För varje person är sorgen individuell och erfarenheten unik. Vi kan 
aldrig helt identifiera oss med en annan persons upplevelse och förstå 
förlusten även om vi själva har upplevt en liknande förlust. Vi vuxna kan 
inte heller helt sätta oss in i ett barns upplevelse- och tankevärld även om 
vi skulle vilja det. Det är bra att respektera vars och ens individuella sorg 
genom att undvika följande uttryck. 
 
• Sörjer du fortfarande? – Det är ju redan så länge sen 
 
Sorgen tar en lång tid och den kan ibland återkomma mycket starkt ännu 
väldigt länge efter det som skett. En människa som mist en närstående 
har rätt till sina känslor, minnen och rätt att uttrycka sin sorg på sitt eget 
sätt och enligt sin egen tidtabell. Den här typen av kommentarer eller råd 
om den ”rätta” tidtabellen för sorgen eller om förväntningarna på hur den 
sörjande ska bete sig är sårande för den sörjande.  
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4. BARNS OCH UNGDOMARS TANKAR KRING DÖDEN 
 
 
 
 
Under sin uppväxt hanterar barn känslor kring döden och förlusten av en 
närstående person flera gånger om, men alltid lite olika. Med tiden söker 
barnet nya sätt att minnas den avlidna, och försöker anpassa sig till en 
omgivning utan person som varit viktig för barnet. Barnets naiva 
förhållande till omvärlden förändras när barnet mister en närstående 
person. Världen är inte längre den lyckliga och trygga plats där alla 
önskningar uppfylls. Efter den närståendes död upplever barnet 
omvärlden på ett annorlunda sätt.  
 
Det är inte enbart barnets ålder som avgör hur väl barnet förstår frågor 
kring döden. Barnets uppfattning om döden utvecklas parallellt med 
barnets tankeförmåga. Därtill påverkas barnets tankevärld bland annat av 
barnets tidigare erfarenheter och av familjens sätt att hantera frågorna. 
Barnens tankar kring döden är således väldigt individuella, och 
åldersindelningen nedan är enbart riktgivande. 
 
Barn under 2 år 
 

 
Ett barn under 2 år förstår ännu inte vad döden är. Det betyder ändå inte 
att barnet inte skulle sörja. Redan små bebisar upplever sorg genom att 
förnimma föräldrarnas känsloreaktioner. En baby eller ett litet barn kan 
visa sorg och saknad genom att gråta oftare än vanligt, genom att bli 
apatiskt eller vägra att äta. Ett litet barn reagerar på förlusten till exempel 
genom att leta efter den person som dött. När barnet lär sig tala mera kan 
man prata om det som hänt och hjälpa barnet att skapa bilder och minnen 
av den avlidna personen. Det hjälper barnet att hantera förlusten i ett 
senare skede. 
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2–5-åriga barn 
 

 
Ett barn mellan 2–5 år föreställer sig att den avlidna personen alltjämt har 
olika känslor och konkret fungerar som en levande person. Barnet kan 
ställa konkreta frågor om den döda, till exempel om han ännu äter, om 
han andas eller om han kan prata. Barnet kan till exempel uppfatta 
meningen "han for till himlen" som att den döda själv ville fara dit, och 
barnet undrar varför man inte hämtar hem honom därifrån. Svaren måste 
vara väldigt tydliga, men man kan också svara på barnets fråga med "jag 
vet inte", om man helt enkelt inte kan svara på frågan. Det är viktigt att 
bemöta barnets frågor med tålamod, för barnet försöker förstå det 
inträffade genom att fråga samma sak om och om igen.  
 
Ett litet barn tror sig kunna göra vad som helst, och barnet kan därför tro 
sig ha förorsakat döden genom sina tankar, handlingar eller uttalanden. 
Man måste förklara väldigt tydligt för barnet att det inträffade inte är 
barnets fel. Barnet kan också känna skuld över att de andra 
familjemedlemmarna blir ledsna när barnet pratar om den närståendes död. 
Barnet kan undvika att prata om det eftersom barnet vill skydda de andra 
mot sorgen. 
 
Ett litet barn kan också tro sig få den döda tillbaka genom sina tankar, 
handlingar eller genom att önska riktigt intensivt, för barnet förstår ännu 
inte att döden är slutgiltig. Kanske barnet föreslår att lampan i hallen får 
vara tänd under natten så att den döda ser att komma tillbaka. Ett litet 
barns uppfattning om tiden är cirkulär, d.v.s. barnet tror att tiden går i en 
cirkel. På morgonen vaknar man, på dagen är man vaken, på natten sover 
man och på morgonen vaknar man igen. På grund av det här sättet att 
tänka tror barnet också att den döda kommer tillbaka: vi lever, vi dör och 
vi lever igen. Men också mot ett litet barn ska man vara ärlig och förklara 
att den döda inte kommer tillbaka. 
 
6–9-åriga barn 
 

 
När barnets tankeförmåga utvecklas börjar barnet förstå att döden inte kan 
återkallas och att den kan drabba vem som helst. Förståelsen för att livet 
är ändligt och döden oåterkallelig kan leda till en rädsla för förluster
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hos barnet. Barnet kan föreställa sig att döden är en gestalt, till exempel 
en vampyr eller ett troll, om barnet sett skrämmande figurer på teve eller i 
serietidningar. Ibland undviker barnet att prata om den döda personen av 
rädsla för att döden härnäst kommer och hämtar barnet eller någon av 
barnets närstående om man pratar om den. Småningom börjar barnet 
förstå vilka orsaker och följder som legat bakom det inträffade. 
 
Barnet kan vara mycket intresserat av hur en död människa ser ut eller 
vad som händer med kroppen efter begravningen. Det är skäl att besvara 
också sådana frågor så ärligt och tydligt som möjligt. Den här typen av 
nyfikenhet är normal, och barnet försöker bättre förstå det inträffade 
genom att fundera kring det. 
 
10–13-åriga barn 
 

 
Ett barn på 10–13 år förstår redan att döden är oåterkallelig. Barnet börjar 
fundera på långtidseffekterna av den närståendes död på sitt eget liv. 
Barnet kanske funderar att den döda inte kommer att dela viktiga stunder 
och händelser med barnet under de kommande månaderna och åren. Den 
närståendes död kan leda till känslan av att barnet är mycket annorlunda 
jämfört med sina jämnåriga kompisar. De jämnåriga kamraterna verkar 
plötsligt barnsliga, och barnet har en stark känsla av att ingen kompis kan 
förstå hur det känns. Barnet kan förundras över sina känslotillstånd som 
kan kasta från den ena ytterligheten till den andra under en kortare tid. 
Detta känns förvirrande och skrämmande, och barnet behöver en vuxen i 
sin närhet som berättar att känslorna är helt normala. Barn i den här åldern 
kan också fundera över möjligheten att barnet självt kan dö.  
 
14–18-åriga tonåringar 
 

 
En tonåring funderar på alltings mening, och det känns kanske svårt att 
planera sin framtid när man funderar på livets ändlighet. Å andra sidan 
kan tonåringen se till att vara så sysselsatt att han inte hinner känna efter 
och fundera på jobbiga frågor. Att fly sina känslor genom att sysselsätta 
sig intensivt kan för en ung person vara ett effektivt sätt att ha kontroll 
över situationen om han 
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förlorar förmågan att behärska sina känslor när han stannar upp. En 
tonåring ska inte tvingas att hantera frågan, men det är viktigt att han vet 
att det finns närstående personer som stödjer honom. En tonåring vill inte 
alltid prata om alla sina tankar för sina egna föräldrar, och då kan man 
erbjuda en möjlighet att diskutera med någon annan pålitlig vuxen. Även 
om tonåringens uppfattning om döden redan är på samma nivå som hos en 
vuxen, utvecklas tonåringens känsloliv alltjämt, och han behöver stöd för 
att kunna hantera sina upplevelser och sina känslor. 
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5. DE NÄRSTÅENDES SÄTT ATT STÖDJA ETT SÖRJANDE  

BARN ELLER UNGDOM 
 
 
 
Sanningsenlig information och öppen diskussion 
 

 
Det är skäl att berätta för ett barn om dödsfallet så fort det inträffat. Den 
egna föräldern är naturligtvis den närmaste vuxna som ska berätta om det 
inträffade för barnet. Man kan genast från början förklara det väsentliga 
kring dödsfallet, ärligt och tydligt, och på ett språk som anpassas efter 
barnets utvecklingsnivå. Det är viktigt att tala om döden och den döda 
med dess rätta namn. Eftersom barnet tänker på ett mycket konkret sätt 
ska döden inte beskrivas till exempel som sömn eller den sista resan. Ett 
litet barn kan bli rädd för att gå och lägga sig eller fara på en resa om man 
kopplar döden till sådana handlingar. 
 
När en familjemedlem dör rubbas barnets trygghetskänsla, och efter 
dödsfallet har barnet ofta ett ökat behov av närhet och kontakt. Det är 
viktigt att barnet inte lämnas ensamt. Det är skäl att berätta att barnet får 
stöd av sina närstående och att barnet tas väl om hand. Det är bra att hålla 
barnet mycket i famnen, krama om och finnas till hands hela tiden. 
 
Barnet ska uppmuntras att prata och fråga om det som hänt. Barnet kan 
fråga samma saker om och om igen, och det är viktigt att svara på dem 
tålmodigt. Även om det inte finns svar på alla frågar är det viktigt att göra 
klart för barnet att frågor kring döden kan diskuteras tillsammans. 
 
På grund av olika utvecklingsstadier kan barnet ha olika oklarheter eller 
felaktiga föreställningar om döden. På grund av barnets magiska 
tankeförmåga kan barnet tiga om det inträffade eftersom barnet tror att det 
som skett upprepas om man pratar om det. Med hjälp av fantasi och 
magisk tankeförmåga försöker barnet skydda sig mot tankar som ger en 
otrygghetskänsla. Barnet kan också hitta på felaktiga förklaringar till 
döden. Till exempel om barnet hört att någon dött på sjukhus kan barnet 
föreställa sig att sjukhuset är en plats 
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där människor dödas. En öppen diskussion förhindrar att 
missuppfattningar uppstår och underlättar tillvaron för barnet. 
 
Barnet kan också beskylla sig självt för det inträffade, eller tro att döden 
är ett straff för barnets tankar eller handlingar. De här frågorna är också 
bra att diskutera med barnet och betona att det inträffade inte på något sätt 
är barnets fel. Barnet kan uppleva extra starka självförebråelser i synnerhet 
om barnet var närvarande vid dödsfallet. 
 
Det jagcentrerade tänkandet är typiskt för barn under skolåldern, då barn 
tror sig vara medelpunkten för allt som sker, och förmår göra vad som 
helst. Vanligtvis stödjer jag centreringen utvecklingen av barnets 
nyfikenhet och självkänsla. Men när ett barn ska hantera döden kan 
jagcentreringen leda till självförebråelser om att barnet borde ha kunnat 
förhindra döden. Det är viktigt att ta barnets rädslor och självförebråelser 
på allvar. Tillsammans med barnet kan man försöka finna 
lösningsmodeller och metoder att hantera krisen. Barnet ska få prata om 
sina självförebråelser, men man ska göra klart för barnet att barnets 
handlingar eller tankar inte kunnat påverka döden. 
 
Tid och rum att hantera sorgen 
 

 
Det är viktigt att barnet har "tillåtelse" att sörja. Man ska berätta för 
barnet att man får visa sorg och att man inte behöver hantera den ensam. 
Det är skäl att fungera på barnets villkor, och barnet ska ges 
uppmärksamhet och tid när barnet vill hantera ämnet. Diskussionen kan 
vara kort, eller det kan gälla bara enskilda frågor, och sen vill barnet 
fortsätta med sina sysslor. 
 
Ställ inga krav på ett sörjande barn, eller förvänta dig inte för mycket till 
exempel genom att säga: "Nu ska du vara duktig". Det  kan förhindra  
barnet  f rån at t  u t t rycka s in  sorg.  Varje barn sörjer på sitt sätt, och 
syskon kan också vara olika. Det är viktigt att acceptera olika sätt att 
hantera sorgen och undvika att jämföra dem. 
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Det är naturligt för ett barn att bemöta förlusten och hantera döden på sitt 
eget sätt: genom att leka, rita, måla, genom berättelser och sagofigurer 
samt musik och idrott. Det är viktigt att de vuxna godkänner sörjande 
barns olika sätt att hantera sorgen. 
 
Också hos barn tar sorgen tid och krafter. Därför är det viktigt att de 
vuxna är beredda att hantera förlusten med barnet ännu långt framöver. 
 
Vardagsrutiner ger trygghet  
 

 
För att barn som sörjer ska känna sig trygga är det viktigt att 
vardagsrutinerna fortsätter som förut och att vardagen är så normal som 
möjligt. Men inte ens barn orkar med alla rutiner strax efter förlusten. Det 
är därför bra att beakta barnens individuella behov och tänka efter vilket 
sätt att fortsätta rutinerna som är bäst för varje enskilt barn. Det är viktigt 
att undvika onödiga förändringar i barnets liv, eller på förhand berätta för 
barnet om eventuella förändringar. Det är också skäl att hålla fast vid 
familjens egna regler och gränser för barnet, och att undvika 
överbeskyddande och alltför stor försiktighet.  
 
Informera gärna dagvården och skolan om dödsfallet i familjen innan 
barnet återvänder efter det som hänt. Tillsammans med vårdare och lärare 
kan familjen komma överens om vad och hur händelsen berättas för 
barnets kamrater och deras familjer. Det vilar alltid på en vuxens ansvar 
att berätta om det som inträffat. Samma vuxna person kan meddela 
gruppen om det sörjande barnets önskemål om rätt förhållningssätt och på 
vilket sätt sorgen påverkar barnet. Det är också de vuxnas uppgift på 
dagvården och i skolan att informera alla som är i kontakt med barnet om 
dödsfallet. Kom gärna överens om regelbunden och tätare kontakt än 
vanligt mellan dagvården eller skolan och familjen. 
 
När barnet flyttar från grundskolans sjätte klass till en skola för de högre 
klasserna (eller i anslutning till annat skolbyte) kan det vara bra att 
diskutera redan på förhand vad och hur barnet kan berätta 
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om dödsfallet för sina nya lärare och klasskamrater. I ett senare skede kan 
det kännas svårare att ta upp frågan i den nya skolan. 
 
Trots förlusten ska barnet ha rätt att leva en sorglös och glad barndom. 
När situationen tillåter ska barnet uppmuntras till aktiviteter på normalt 
sätt, till exempel att fortsätta med sina fritidsaktiviteter och umgänget 
med kamraterna. 
 
Uppmuntran att uttrycka och hantera känslor  
 

 
Sorgen väcker många känslor hos barnet. Det är viktigt att berätta för 
barnet att många olika känslor hör till sorgen och att det är alldeles 
normalt. Det är viktigt att barnet får höra att det också är tillåtet att vara 
arg. En vuxen person kan hjälpa barnet att identifiera, uttrycka och 
hantera känslorna för barnet kan ha svårt att känna igen dem. Genom sitt 
beteende visar de vuxna hur man sörjer. De kan visa sin sorg och sina 
känslor och dela dem med barnet. 
 
Döden väcker ofta tankar hos barnet om livets stora frågor. En vuxen 
person kan dela med sig av sin syn på döden. Samtidigt kan den vuxna 
berätta att människor har olika syn på döden. Det är viktigt att respektera 
barnets egna uppfattningar som ger tröst. Om du har en kristen livssyn 
kan barnet tröstas genom att säga att man har det bra i himlen och att vi 
får återse våra kära. 
 
Hjälp barnet att minnas och visa att händelsen är verklig 
 

 
Det är viktigt att låta barnet delta i olika sorgeritualer, t.ex. 
avskedstagandet, begravningen och minnesstunden. De hjälper barnet att 
förstå vad döden innebär, och hindrar barnet från att börja fantisera och 
bli rädd. Genom ritualer får barnet en möjlighet att förstå och hantera det 
som skett också på ett emotionellt plan och dela det tillsammans med sina 
närstående. Förbered barnet grundligt inför situationerna, berätta vad som 
händer där och se till att 
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barnet hela tiden har en trygg och nära vuxen bredvid sig. 
 

 
Uppmuntra barnet att titta på den avlidna, barnet tar inte skada av att se 
döden. Tvärtom, på det sättet förstår barnet bättre att döden är slutlig och 
undviker skrämmande fantasier när barnet självt ser hur den avlidna 
närstående ser ut. Berätta gärna på förhand hur den avlidna ser ut, var den 
avlidna placerats, och på vilket sätt barnet kan ta avsked. Reservera 
tillräckligt med tid för avskedet och hanteringen av avskedet efteråt. 
Någon annan närstående person förutom en familjemedlem kan vara med 
och tidigare gå ut ur rummet med barnet om barnet vill.  
 
Barnet kan också delta i planeringen av begravningen till exempel genom 
att välja blommor, psalmer eller dikter. Berätta gärna för barnet hur de 
vuxna kanske reagerar på begravningen så att barnet inte skräms av deras 
kraftiga reaktioner. Barnet kan ta avsked av den avlidna med en teckning 
eller ett brev på kistan. Brevet eller teckningen kan gälla något som barnet 
gärna ytterligare ville säga. Dessa konkreta avsked och uttryck för sorg 
hjälper barnet i sorgearbetet. 
 
Man kan också skapa egna minnesritualer med barnet och olika konkreta 
sätt att uttrycka sorgen. Man kan minnas den döda t.ex. genom att titta på 
fotografier och dela med sig av gemensamma minnen. Man kan samla 
minnen i en bok eller en låda. Det är viktigt att den döda får vara med i 
det vardagliga talet. Barnet kanske själv vill behålla saker som varit den 
döda nära, till exempel ett täcke att krypa under för att känna sig trygg. 
Den här typen av övergångsföremål kan lindra barnets känsla av 
otrygghet. 
 
Se till ditt eget välmående 
 

 
Det gör ont att se barnets sorg, och det är krävande för familjen och de 
närstående att stödja barnet när de själva förlorat en kär närstående. Trots 
sorgen ställer vardagen och arbetslivet sina krav. Det är skäl att minnas att 
man bäst kan stödja barnet när man själv orkar och
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mår bra. Var nådig mot dig själv och ge sorgen tid. Kräv inte alltför mycket 
alltför snabbt av dig själv och av barnet. Ett barn bekymrar sig lätt över de 
andra familjemedlemmarna efter ett dödsfall. Det är viktigt att berätta för 
barnet att också de andra familjemedlemmarna har stödpersoner så att 
barnet inte behöver bekymra sig för hur de orkar. 
 
Ta emot hjälp från närstående och tänk efter var utomstående hjälpinsatser 
kunde sättas in så att du själv har krafter kvar att ta hand om barnets och 
ditt eget välmående mitt i sorgen. Hemhjälp, kortare arbetstid och 
kamratstöd kan hjälpa. Det lönar sig också att ta mod till sig och be om 
professionell hjälp. 
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6. STÖDET FRÅN EN PERSON SOM ARBETAR MED BARN  
ELLER UNGA 

 
 
 
Möte med familjen 
 

 
En familj som förlorat en anhörig har begränsade resurser, och det kan 
kännas oöverkomligt svårt för dem att be om stöd. En familj i kris kanske 
också tänker att de måste klara sig utan utomstående stöd. Därför är det 
viktigt att en vuxen person som arbetar med barn intar en aktiv roll för att 
stödja familjen och hålla kontakt med den. Den anställda kan ringa till 
familjen för att beklaga sorgen, och skolan eller vårdstället kan sända ett 
kort och blommor. Barnets gruppkamrater kan göra kort och skicka brev 
till familjen. Det finns inga rätta ord för att bemöta familjen, huvudsaken 
är att man visar medkänsla och är aktivt närvarande. Kontakten ska vara 
naturlig, och det är viktigt att undvika sådana uttryck som beskrivs i 
kapitlet "Myter och klichéer om sorg". 
 
Det svåraste när man stödjer ett sörjande barn är att tåla sin egen 
osäkerhet och hjälplöshet. När man bemöter familjens sorg väcker det 
ofta minnen av egna upplevelser av förlust. Det är skäl för varje person 
som stödjer en familj som förlorat en anhörig att gå igenom sitt eget 
förhållande till döden. Familjerna uppskattar högt varje persons mod att 
bemöta dem. Det värsta för familjen är att de lämnas ensamma med 
sorgen och att man undviker dem.  
 
När ett barn har förlorat en anhörig ska kontakten mellan skolan eller 
vårdstället och hemmet vara tätare än vanligt. De anställda i skolan eller 
på vårdstället ska få veta exakt vad som hänt så att de kan diskutera det 
med barnet. Föräldrarna ska informeras även om bekymmersamma 
ärenden, för genom öppenhet kan man stödja barnet på bästa möjliga sätt. 
T.ex. i skolan ska man följa med barnets frånvaro, och vid behov ta upp 
det med barnet och föräldrarna. 
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Informationen till skolans eller vårdställets personal ska skötas ordentligt, 
men ändå så att familjens önskemål beaktas. Det är viktigt att hela 
personalen får veta hur det inträffade kan påverka barnets beteende, 
koncentrationsförmåga, inlärning och så vidare. T.ex. i skolan ska lärarna 
komma överens om vem som informerar hälsovårdaren, skolkuratorn och 
barnets lärare om barnets situation. En av lärarna, exempelvis barnets 
klassföreståndare, kan se till att de övriga lärarna informeras. Läraren kan 
också vara den speciella stödperson som barnet kan vända sig till vid 
behov. Dessutom kan det vara bra att varje lärare på något sätt visar för 
barnet att läraren känner till händelsen. 
 
Tillbaka till skolan eller dagvården 
 

 
Invanda rutiner ger barnet en känsla av trygghet, och ofta är det allra bäst 
att barnet så snart som möjligt går tillbaka till skolan eller vårdstället. 
Ofta vill barnet självt snabbt återgå till de bekanta rutinerna. 
 
Men många barn är nervösa för att gå tillbaka till skolan eller dagvården 
eftersom de är rädda att de andra ska tycka synd om dem eller att de ska 
bli medelpunkten för uppmärksamhet. Barnen retas lätt för något som är 
annorlunda, och att förlora en anhörig utgör inget undantag. Ibland vill 
barnen inte att man berättar för deras kompisar vad som hänt. Det är ändå 
skäl att försöka övertala dem och hjälpa dem att förstå varför det är viktigt 
att berätta om händelsen också för barnets eget bästa. 
 
En vuxen ska komma överens med familjen om hur saken kan föras på tal 
med den övriga barngruppen och personalen, om barnet självt vill berätta 
eller om en vuxen ska göra det. Därtill kan man komma överens om vad 
och hur man berättar om det inträffade för gruppkamraternas familjer. 
Kanske man kan skicka ett brev till familjerna. När också de andra 
barnens föräldrar får information undviker man onödiga missförstånd och 
familjerna kan observera sina barns reaktioner. 
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Läraren i skolan kan ordna en lugn stund för att diskutera med barnet och 
klasskamraterna. Alla kan diskutera tillsammans om det som hänt och hur 
det känns att förlora en anhörig. Barnet får säga vad barnet väntar sig av 
sina kompisar, och läraren kan uppmuntra klasskamraterna att finnas där 
som stöd. Det kan vara bra att läraren på förhand frågar vad barnet vill ta 
upp i diskussionen. Om barnet inte själv vill vara med kan läraren 
diskutera med klasskamraterna och förmedla barnets önskemål och 
hälsningar redan innan barnet återvänder till skolan. Diskussionen hjälper 
klasskamraterna att förstå hur de kan stödja det sörjande barnet. 
Diskussionen gör det också lättare för barnet när barnet vet att de andra 
blivit informerade. Då behöver barnet inte oroa sig över att inte veta när 
och i vilken situation frågan kommer upp. 
 
Det kan vara bra att kolla om barnet har vänner att prata med om det som 
hänt. Det känns lättare om barnet får dela med sig till sina kompisar, men 
alltid har barnet inte så goda vänner att barnet skulle vilja berätta för dem. 
Eller kanske barnet skulle vilja, men vet inte hur man för saken på tal på 
ett naturligt sätt. Efter en förlust är barn ofta sårbara och vill dra sig 
tillbaka. Det kan leda till ensamhet. Läraren kan se till att de närmaste 
vännerna får vara i samma grupp i skolan, sitta tillsammans i matsalen 
och vara ordningsvakter tillsammans så att barnet får vara med sådana 
kompisar som känns lättast att umgås med just då.  
 
I synnerhet sörjande ungdomar tycker ofta det är svårt att be om hjälp. 
Också de vuxna kan tycka att det känns svårt att föra saken på tal med 
dem. Man kan diskutera med ungdomar på tumanhand och fråga vad som 
hänt, när begravningen är, hur ungdomarna har mått och vad de tänkt 
mest på efter dödsfallet. Det är viktigt att fråga om de har kunnat äta, sova 
och prata med andra. Det är möjligt att ungdomarna inte berättar särskilt 
mycket, men när man öppnat diskussionen får de en känsla av att de 
vuxna inte skyggar för att prata om det inträffade, och ungdomarna vet 
vem de kan vända sig till om det behövs. 
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Förlustens inverkan på barnets beteende 
 

 
Berätta för barnet att det är tillåtet att ha alla sorters känslor och att det är 
helt normalt. Det är viktigt för barnet att veta att det lättar när man pratar 
om känslorna. Om ett barn till exempel ger uttryck för sin ilska genom 
aggressivt beteende kan man diskutera med barnet hur man kunde få 
utlopp för sin ilska utan att skada sig själv eller andra. Det är också en 
lättnad för barnet att veta vad man kan göra om man börjar gråta, var det 
finns näsdukar och vem man kan gå och prata med just då. Kanske barnet 
också kan ha med sig ett mjukisdjur att krama om när det känns sorgligt. 
 
Barn i skolåldern kan få ett "time-out" kort. När barnet visar upp kortet 
kan barnet gå ut ur klassrummet om det känns alltför illa. Barnet ska 
informeras om vem (till exempel skolhälsovårdaren eller skolkuratorn) 
barnet då kan gå och prata med. Barnets koncentrationsförmåga kan vara 
svagare och barnet kan vara tröttare och passivare än tidigare. Barnet kan 
behöva mer hjälp än vanligt, och skolan kan överväga att ge mindre 
skolarbete till barnet för en tid. Barnet kan ges alternativa möjligheter att 
studera vissa ämnen. Det är ändå viktigt att hålla fast vid regler och 
uppförande, för de skapar en känsla av trygghet för barnet. 
 
Kontinuerligt stöd 
 

 
En bestämd vuxen bland personalen på skolan eller vårdstället kan utses 
för att se till att stödet fortsätter, eftersom reaktionerna och inverkan på 
studieprestationerna kan visa sig först efter flera månader eller kanske år 
efter förlusten. Det är inte alltid möjligt att kunna koppla senkomna 
reaktioner till förlusten, och barnet förstår ofta inte självt vad de negativa 
känslorna beror på. Det är viktigt för barnet att få diskutera med en bekant 
vuxen också långt senare. Den vuxna behöver inte agera terapeut, utan 
kan fortsätta att vara samma trygga vuxna person som tidigare. Det räcker 
att lyssna och visa att man bryr sig – och 
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naturligtvis att söka fortsatt stöd vid behov. Alltför ofta tror man att det är 
bäst att inte föra det inträffade på tal med barnet eller familjen för att inte 
belasta dem för mycket. Men det kan vara precis det som de väntar sig av 
den vuxna, att man öppnar diskussionen. 
 
Under årens lopp kommer det att finnas många situationer som väcker 
mycket starka känslor och minnen. De är bland annat dödsdagen, 
födelsedagar, julen, skolavslutningen samt mors- eller farsdag. Det är skäl 
att prata med barnet om hur barnet vill ha det i de här situationerna. Läraren 
eller en annan vuxen kan göra upp en lista med barnet över viktiga dagar då 
barnet kanske tänker extra mycket på den döda. Listan kan göras till 
exempel som ett släktträd där de viktiga dagarna antecknas. Det känns ofta 
lättare för barnet om man i skolan eller på vårdstället vet vilka de viktiga 
dagarna är. Då förstår de vuxna att ta hänsyn till dagens inverkan på barnet. 
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7. KAMRATSTÖD 
 
 
 
 
Gråt, familjeveckoslut och terapi har hjälp mej mycket. Lärarna, 
barnskötarna och kompisarna har bara varit i vägen. Kompisarna är så 
barnsliga att de inte har förstått. Skötarna har flytt eller fruktat, lärarna 
har tänkt att det inte har något med skolan att göra. På Käpys 
familjeveckoslut har jag fått förståelse, jag har kunnat prata om allt som 
rört sig i mitt huvud, målat av sorg, glädje, ilska, livet före min systers 
död. Format lera, slängt lera på borden. Rest på flygande mattor... 
 
Kamratstödsgrupper för barn som förlorat en anhörig har funnits i Finland 
bara omkring tio år. Verksamhetsmodellerna kommer bland annat från 
Estland, Storbritannien och USA där man redan har en längre erfarenhet 
av sorgeläger för barn och ungdomar. Modeller för kamratstödsgrupperna 
har utvecklats även för barn som lider av föräldrarnas missbruks- eller 
mentalhälsoproblem samt familjevåld. Dessutom har kamratstödsgrupper 
för barn från skilsmässofamiljer och för placerade barn blivit vanligare. I 
alla dessa grupper ser man samma teoretiska grunder och strukturer. Idag 
har man redan en mängd uppmuntrande erfarenheter av 
kamratstödsgrupperna. 
 
Barn behöver inte ha psykiska eller sociala symtom för att delta i en 
kamratstödsgrupp för barn som förlorat en nära anhörig. Varje barn borde 
ha en möjlighet att delta i en grupp med barn i samma ålder där barnet 
kan behandla sin förlust och sina känslor med stöd av en trygg handledare. 
Barn har lika stor nytta av att känna gruppmedlemmarnas närvaro och 
stöd som vuxna. 
 
I en kamratstödsgrupp får barnet möjlighet att dela med sig av sina 
erfarenheter, att identifiera och uttrycka sina känslor och att lära sig nya 
överlevnadssätt av de andra barnen. En av styrkorna i 
kamratstödsgrupperna ligger i att en annan person som upplevt samma 
sak bäst kan förstå dig. Barnet upplever sig inte vara ensam eller den enda 
som förlorat en viktig familjemedlem. 
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Kamratstödsgruppens aktiviteter innehåller element av klubbverksamhet, 
lek och undervisning. För barnet är det lika självklart att använda kreativitet 
och fantasi som för vuxna att tänka på det vardagliga. Ofta koncentrerar 
man sig alltför mycket på språkliga uttryck med barn fastän andra 
uttrycksformer vore naturligare. Barnet kan koncentrera sig bara en kort 
stund åt gången. Detta beaktas när kamratstödsgrupperna planeras, och de 
funktionella metoder som används i grupperna gör det lättare för barnet att 
hantera det svåra. 
 
Enligt en ny uppfattning är sorgen en process som formar minnet; vi stödjer 
inte glömska, vi strävar efter att bygga upp ett starkt minne av den döda 
anhöriga. Att minnas den anhöriga är ett viktigt tema i 
kamratstödsgrupperna för barn. 
 
Kamratstödsgrupper för barn kan genomföras på många olika sätt. De kan 
pågå från en dag till ett veckoslut, eller till och med en hel vecka (på 
rehabiliteringskurser), eller de kan samlas en gång i veckan mellan sex till 
åtta gånger. Även en kort upplevelse av kamratstöd och att få dela med sig 
kan vara viktig. 
 
Information om organisationer och instanser som ordnar kamratstöd för barn 
och ungdomar finns i bilagan "Tukijärjestöt" (stödorganisationer). 
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8. NÄR ETT BARN BEHÖVER PROFESSIONELL HJÄLP 
 
 
 
 
Det är normalt att ett barn reagerar på förlusten av en närstående person 
på många olika sätt, och känslorna kan variera väldigt mycket även långt 
senare. Men ibland kan sorgen leda till en situation där barnet kan behöva 
professionell hjälp. Följande observation kan vara ett tecken på att barnet 
kan behöva professionell hjälp: 
 
 barnet lever inte som barn i den åldern lever 
 barnet regredierar dvs beter sig som mycket yngre barn 
 barnet beter sig för mycket som äldre barn eller som vuxna 
 barnet anklagar sig självt starkt 
 barnet leker inte, eller traumatiska lekar går inte vidare 
 barnets förhållande till sina jämnåriga och/eller till vuxna krymper 
 barnet har tydliga symtom, till exempel rädslor eller aggressioner 

som stör i det dagliga livet 
 barnets beteende och personlighet förändras dramatiskt 
 barnet bär alltför stort ansvar för sina närståendes förmåga att 

klara sorgen 
 barnet förhåller sig pessimistiskt till framtiden 
 du bekymrar dig för barnet och vill ha stöd och råd. 
 

 
Traumarelaterad stressreaktion: 
 

 
Reaktionerna som nämndes i första kapitlet blir vanligtvis lindrigare med 
tiden. Liksom hos vuxna kan också ett barn utveckla en traumarelaterad 
stressreaktion efter en traumatisk förlust. Reaktionerna hos ett barn är 
långvarigare och bildar en form av helhet. Det finns tre reaktionsgrupper 
av traumabaserad stressreaktion som kan definieras på följande sätt: 
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1) Ständiga återupplevelser av händelsen i drömmar eller tankar, eller en 
känsla av att det händer igen. Därtill kraftig oro i situationer som 
påminner om händelsen. 
2) Ständigt undvikande av sådant som påminner om det inträffade, 
begränsad känsloskala och minskat intresse för omgivningen och personer. 
3) Ökad kroppslig vaksamhet, beredskap att iaktta och möta en fara. 
 

 
Om en reaktionsmodell av den här typen fortsätter längre än en månad är 
det skäl att låta barnet få professionell hjälp. 
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PRESENTATION AV ARTIKELFÖRFATTARNA 
 
 
 
 
Anne Laimio har varit projektchef för Jyväskyläregionens 
mentalhälsoförenings (Jyväskylän seudun mielenterveysseura ry) projekt 
Tuettu suru (Stöd i sorgen) under åren 2001−2006. Under projektets gång 
fick hon träffa sörjande i alla åldrar och kunde grundligt studera fack- och 
annan forskningslitteratur. Projektet ledde till tre handböcker om barn 
med sorg som alltjämt är i aktivt bruk. Anne är utbildad socionom YH, 
arbetsledare och utbildare. För närvarande arbetar hon i Mellersta 
Finlands socialskyddsförening med att utveckla kamrat- och 
frivilligverksamheten samt alltjämt som utbildare och gruppledare för 
sörjande. 
 
 
 
Sirpa Mynttinen är samordnare för änkefamiljearbetet inom föreningen 
för Finlands unga änkor (Suomen nuoret lesket ry). Arbetet är en 
fortsättning på Jyväskyläregionens utvecklingsprojekt kring vardagligt 
änkefamiljearbete för barn (Arjen leskiperhetyö lapsille) där Sirpa 
fungerade som projektansvarig. Hennes arbete omfattar stöd för 
änkefamiljer och i synnerhet organiserandet av kamratstödsverksamhet 
för barn. Hon utbildar också yrkespersonal som arbetar med barn kring 
barnens sorg och stöd för sörjande barn. Sirpa studerade till socionom-
diakon och i lärdomsprovet undersökte hon änkefamiljernas erfarenheter i 
Jyväskyläregionen av stödet till de sörjande barnen. Hon har tidigare 
arbetserfarenhet som barnträdgårdslärare. Hon har även personlig 
erfarenhet av barn med sorg när hennes barn förlorade sin far.  
 
 
 
Susanna Uittomäki utvecklade stödet i Birkaland till barn och unga som 
förlorat en närstående person under sina studier i ledarskap och utveckling 
i hälsovårdsbranschen, genom att pilotera verksamheten med barnens 
sorgegrupper i regionen som sitt lärdomsprov. Därtill publicerade hon en 
verksamhetsmodell för att organisera sorgegrupper. För närvarande 
arbetar hon hos KÄPY-
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Lapsikuolemaperheet ry (föreningen för familjer som upplevt 
spädbarnsdöd) med att organisera kamratstödsgrupper och utbilda 
personer som stödjer barn med sorg. Hon har tidigare arbetat bland annat 
inom småbarnsfostran som barnträdgårdslärare samt ansvarig lärare. 
Susanna är socionom högre YH. 
 
 

 
STÖDORGANISATIONER 
 

 
 
 
Följande instanser stödjer familjer som förlorat en anhörig. En del av 
organisationerna med stödverksamhet för vuxna har även verksamhet för 
barn och unga; närmare information samt organisationernas 
kontaktuppgifter finns på deras egna hemsidor. 
 
 
 
KÄPY- Lapsikuolemaperheet ry (familjer som drabbats av 
spädbarnsdöd) 
www.kapy.fi 
- hjälptelefon 
- stödpersonsverksamhet 
- diskussionsforum på webben för unga 
- familjeveckoslut 
- kamratstödsgrupper 
 

 
Suomen nuoret lesket ry (Finlands unga änkor) 
www.nuoretlesket.fi/yhdistys 
- kamratstödsgrupper 
- kamratstödsveckoslut 
- webbgemenskap 
- kamratstödstelefon 
- intressebevakning 
- rådgivning och handledning 
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Sorgbandet - efterlevande till personer som begått självmord 
www.surunauha.net 
- diskussionsforum på webben  
- anpassningsträning utgående från kamratstöd 
- kamratstödstelefon, tidsbeställning 
- kamratstödsgrupper 

- personliga kamratstödspersoner för de som inte har möjlighet att delta 
i grupper t.ex. på grund av långa avstånd. 
- seminarier och evenemang 
 

 
Huoma - närstående till offer för personbrott 
www.huoma.fi 
- kamratstödsgrupper 
- anpassningstränings- och rehabiliteringsveckoslut 
- kamratstödstelefon 
- webbdiskussion 
 

 
Föreningen för Mental Hälsa i Finland 
www.mielenterveysseura.fi 
- kamratstödsgrupper 
- stödpersonsverksamhet 
- landsomfattande kristelefon 
- Kriscentret Tukinet på webben (www.tukinet.net) 
 

 
Det finska pensionärsförbundet Eläkeliitto 
www.elakeliitto.fi 
- Plötsligt ensam – anpassningsträningskurser för änkor och 
änklingar 
- stödpersonsverksamhet 
- kamratstödsgrupper 
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Cancerorganisationer 
www.cancer.fi/syopajarjestot/ 
- stödpersonsverksamhet 
- rekreationskurser 
- anpassningsträningskurser 
- familjekurser 
- diskussionsforum på nätet 
- landsomfattande telefonrådgivning Syöpäyhteys 
 

 
Sylva ry 
Landsomfattande förening för cancersjuka barn och unga 
www.sylva.fi 
- rehabilitering för barn och unga 
- stödpersonsverksamhet 
- veckoslutsträffar 
- rekreationssemestrar för hela familjen 
- kamratstöd 
 

 
Även några andra patientföreningar ordnar stöd för personer som förlorat 
en närstående i sjukdom. Be om närmare uppgifter direkt av föreningarna, 
eller läs på deras hemsidor. 
 
 
 
Offentliga sektorns och församlingarnas stöd 
 

 
- hälso- och sjukvårdspersonal, socialarbetare 
- sakkunniga inom mentalhälsovården; psykiatriskt vårdarbete, terapier 
- familjerådgivningar 
- krisarbetsgrupper och kriscentraler 
- församlingsanställda 
- församlingarnas sorgegrupper 

- själavårdsdiskussioner med en sjukhus- eller församlingspräst 
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PRAKTISKA TIPS 
 
 
 
 
Nedan exempel på olika handlingssätt som kan hjälpa barnet att hantera 
förlusten och sina känslor. Fler praktiska tips finns att få i de många 
böckerna i källförteckningen. 
 
Sagotering med hjälp av handdocka: Förklara att barnet kan berätta vad 
som helst för handdockan. Skriv upp berättelsen ord för ord och läs sedan 
upp den för barnet. Barnet kan göra tillägg eller ändra något i sin 
berättelse. Barnet kan också rita bilder till sagan. 
 
Göra en egen bok: Barnet kan rita (eller skriva) ett givet ämne, sidorna 
häftas ihop till en bok. Ämnena kan vara till exempel: min familj, minnen, 
minnet av begravningen, allt som gör mej glad, allt som jag funderar över, 
allt som ibland skrämmer mej, allt som hjälper mej om jag är rädd, de här 
sakerna är jag bra på, önskningar inför framtiden osv. Man kan också sätta 
in barnets berättelser i boken. Alternativt kan man fylla i arbetsboken 
"Min sorg" som nämns i bokförteckning för barn och unga. 
 
Filmband: Barnet kan teckna händelser som ett filmband eller en 
tecknad serie, teckningspappren tejpas ihop och barnet kan rulla ihop 
"filmbandet". Barnet kan själv besluta när det vill titta på filmen och vem 
som får se den. Den första teckningen kan beskriva vad som hände innan 
den närstående dog. De följande bilderna kan illustrera hur döden 
inträffade, vad som hände därefter och hurdant livet var efter det skedda. 
Och hur ser livet ut nu? 
 
Minneskartonger: Barnet kan klä till exempel en skokartong med tapet 
eller hållbart presentpapper, kartongen kan målas eller dekoreras med 
tidningsurklipp med lim. Barnet kan samla viktiga minnen i kartongen, 
t.ex. fotografier, brev och föremål som påminner om den avlidna. Barnet 
kan anteckna vilka minnen som föremålet väcker och barnet kan be andra 
skriva sina minnen att lägga i kartongen. 
 
Göra en tidning: Man kan göra en tidning med barnet och sätta in 
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fotografier, intervjuer, dikter, berättelser och teckningar. Genom att göra 
en tidning kan barnet behandla förlusten på ett kreativt sätt. 
 
Fotografering: Ge barnet olika uppgifter som utförs genom att 
fotografera. Temat för fotona kan vara t.ex. liv, död, minnen, saknad och 
olika känslotillstånd. Man kan göra en utställning av fotografierna eller 
sätta in dem i en egenhändigt gjord tidning. 
 
Egen kropp: Rita konturerna på barnets kropp på en tapet. Barnet får 
klippa längs kroppens konturer och då blir resultatet en pappersdocka i 
naturlig storlek. Barnet kan få varierande uppgifter; "klipp ut ur tidningar 
eller teckna glada bilder och limma fast dem på kroppen", "måla med 
glada färger de ställen på kroppen där glädjen känns", "måla med sorgsna 
färger de ställen på kroppen där sorgen känns" osv. Dessutom kan barnet 
få färggranna papper, tapetbitar eller dylikt som kan användas för att 
dekorera kroppen samt yllegarn som limmas fast som dockans hår. Man 
kan också samla bilder och/eller namn kring dockan som är viktiga för 
barnet och som barnet kan ty sig till. 
 
Göra en ljusburk till graven: Be barnet klippa ut mönster från servetter 
och försiktigt lösgöra det översta skiktet. Stryk ett tunt lager servettlack 
på baksidan av mönstren. Fäst bilderna på en tom Pilttiburk och stryk 
försiktigt ett skikt lack på mönstren. När lacket torkat ställs burkarna i 
ugnen ca 30 minuter. Torktiden och ugnstemperaturen beror på 
lackmärket. Ett trevligt sätt även för små barn är att dekorera gravljus av 
klart glas med glasfärger. 
 
Bygga upp en trygg plats: Diskutera på vilken plats barnet känner sig 
tryggt hemma. Platsen kan vara till exempel 
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i soffhörnet bland kuddarna, i egen säng under täcket, med mjukisdjuren i 
armen osv. Efter diskussionen kan man bygga en koja av stolar, filtar, 
kuddar osv. 
 
Musikmålning: Låt instrumentalmusik spela i bakgrunden och ge barnet 
ett stort papper eller en bit tapet samt målartillbehör. Barnet får måla 
precis vad som helst. Även fingerfärger är ett bra alternativ vid 
musikmålning. 
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BÖCKER OCH FILMER FÖR BARN OCH UNGDOMAR  

 

När det gäller barnböcker är det bäst att alltid själv läsa genom dem. Man 
bör undvika uttryck som ”somnade bort” eller ”gav sig ut på en lång 
resa”, som lätt kan upplevas som förvirrande. Böcker kan användas 
mångsidigt tillsammans med ett barn, exempelvis genom att teckna kring 
bokens motiv, att skapa serier osv. Nedan har vi sammanställt en lista 
över barn- och ungdomsböcker som behandlar död och känslor. Flera 
litteraturförteckningar finns bl. a. på KÄPY ry:s och Suomen nuoret 
lesket ry:s hemsidor.  
 
 

Bilderböcker för barn om död, sorg och känslor  
 
Bourguignon Lawrence. Vanha elefantti. Lasten Keskus 2005. 
Pikku hiiri ja Vanha elefantti ovat ystävykset, joista on ollut paljon iloa ja 
apua toisilleen. Vanha elefantti on nyt kuitenkin jo hyvin väsynyt eikä se 
enää näekään kunnolla. Se alkaa kaivata vain lepoa ja rauhaa, pois 
viidakon iloisesta elämästä. Vähitellen Pikku hiiri ymmärtää, että myös 
luopuminen kuuluu elämään. Eläinystävien kautta kirja kertoo kuoleman 
lähestymisestä ja surun kohtaamisesta. 
 
Chichester Clark Emma. Koirien taivas. Kustannus-Mäkelä 2003. 
Arton vanha Niki-koira kuolee ja menee taivaaseen. Poika ikävöi 
kuollutta lemmikkiään, mutta Niki ilmestyy hänelle unissa. Eräänä yönä 
Niki antaa unessa Artolle pienen koiranpennun… 
 
Durant Alan. Aina ja ikuisesti. Kustannus-Mäkelä 2004. 
Syksyn tultua Kettu-vanhus sairastuu ja kuolee. Ystävät järjestävät 
hautajaiset. Suru alkaa lieventyä vasta keväällä, kun eläimet alkavat 
muistella hauskoja sattumuksia Ketun elämästä. 
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Eerikäinen Marjo & Harri. Suru vieraana kodissamme. Happy rabbit’s 
1995. 
Lämmin kuvaus pikkuveljen kätkytkuoleman aiheuttamasta perheen 
surusta. Pelkistetyt piirroskuvat. Sopii luettavaksi monta kertaa aivan 
pienimpienkin kanssa. 
 
Egger Bettina. Marianne muistelee mummia. Kustannus-Mäkelä 1987. 
Kauniit muistot lievittävät Mariannen surua realistisessa kuvakirjassa. 
 

 
Franzon Päivi & Airola Sari. Surusaappaat. Lasten Keskus 2006. Eemillä 
on maailman paras keinu- ja kalakaveri, hänen mummonsa. Kun mummo 
sairastuu, yhteiset leikit vaihtuvat sairaalavierailuihin. Sitten mummo 
kuolee ja Eemin kodin valtaa varovainen hiljaisuus perheen- jäsenten 
koettaessa peittää surunsa toisiltaan. Sydämessä painava suru- möykky 
saa pojan askeleen yhä raskaammaksi. Eemi kuitenkin oppii itse ja opettaa 
äidille ja isällekin, että vaikeat asiat on helpompi hyväksyä, kun niistä 
uskaltaa puhua. Vaikka sanoja surun ilmaisemiseen on aluksi vaikea 
löytää, voi yhdessä turvallisen aikuisen kanssa itketyillä kyynelillä olla 
puhdistava vaikutus. 
 
Friester Paul & Goossens Philippe. Parkupöllö. Lasten Keskus 2004. 
Pikku pöllö itkee ja itkee, hänen ystävänsä yrittävät lohduttaa. Vihdoin 
kun hän lentää äidin syliin ja äiti kysyy mikä on hätänä, pöllö ei edes 
muista miksi parkuu. 
 
Gray Nigel. Pikkunallen isoisä. Kustannus-Mäkelä 2000. 
Pikkunalle ja Ukki ovat parhaat kaverukset. Eräänä päivänä vanha Ukki 
sairastuu eikä enää parane. Lohdullinen tarina korostaa elämän jatkumista 
uusissa sukupolvissa. Kuvitus tukee lämmintä tunnelmaa. 
 
Holmberg Tiina & Moisio Johanna. Ville Vilkastuksen tunneseikkailu. 
Pesäpuu ry 2003. 
Tunnetarina pienen gorillan päivästä, hajonneesta perheestä sekä siitä, 
mitä tunteet saavat aikaan kehossa. Kuvakirja sydänluukkuineen johdat-
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taa lapset tunnistamaan 10 eri tunnetta ja jakamaan niihin liittyviä omia 
kokemuksia. 
 
Huikko Eeva & Isoniemi Eliisa. Miltä Sipukaisesta tuntuu? 
Psykologinen kustannus 2006. 
Kirjan avulla voi opettaa lapselle tunteiden tunnistamista. Tunteita 
kuvataan tuttujen, arkisten tilanteiden kautta. 
 
Impey Rose. Höyhentyynyt. Kustannus-Mäkelä 1997. 
Pikku-Saaraa kyllästyttää, kun aikuiset vain puhuvat ja itkevät. Saara tietää, 
että mummu on kuollut, mutta koko asia tuntuu etäiseltä. Höyhen vajan 
ikkunalaudalla herättää eloon muiston mummusta, äidistä ja Saarasta 
höyhentyynyjä täyttämässä ja silloin itku ja nauru tulevat yhtä aikaa. 
 
Issakainen Tytti & Lindfors Helena. Atte ja Anna. Toivo kantaa. Lasten 
keskus 2007. 
Pieni kirjanen käsittelee kuolemaa ja surua kristillisestä näkökulmasta 
Aten ja Annan Esa-sedän kuoltua. Hautajaisten kulkua ja niihin liittyä 
asioita käydään läpi tarinan kautta. 
 
Jalonen Riitta. Tyttö ja naakkapuu. Tammi 2004. 
Tarina kuvaa lapsen elämän käännekohtaa, isän kuoleman aiheuttamia 
väistämättömiä muutoksia. Pieni tyttö miettii elämänsä sattumuksia 
rautatieaseman isojen naakkapuiden alla, äidin ostaessa matkalippuja 
uuteen paikkaan. Kun naakat yhtäkkiä lähtevät lentoon ja katoavat 
näkymättömiin, tyttö tietää, miltä puista tuntuu. Muistot isästä nousevat 
silmien eteen kuviksi. 
 
Kaskinen Anna-Mari. Kerro minulle taivaasta: Kun kuolema koskettaa. 
Kirjapaja 2004. 
Kirja kertoo kuolemasta, hautajaisista, surusta ja muistelusta kristillisen 
näkemyksen mukaan. Kirjassa on kaunis kuvitus ja se sisältää Kaskisen 
runoja. 
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Korolainen Tuula. Kissaenkeli muuttaa taivaaseen. Tammi 1999. 
Aleksilla on kauhea ikävä auton alle jäänyttä Roope-kissaa. Kun pojan 
suru on suurimmillaan, Roope vierailee maan päällä kissaenkelinä, yhtä 
kissamaisena kuin eläessäänkin. 
 
Liikkanen Annu. Hei vaan, mummi. Lasten Keskus 1998. 
Ei kai voi olla olemassa koko ajan ja sitten yhtäkkiä ei ollenkaan!, ajattelee 
Alma, kun mummi kuolee. Mummin iloinen olemus ja hauskat jutut 
tulevat koko ajan mieleen, ja välillä Almaa kiukuttaa, vaikka olo onkin 
surullinen. Hautajaisten jälkeen on helpompi hyväksyä se, että mummi on 
mennyt taivaaseen. 
 
Monsabert Anne-Sophie de. Tuhat ja yksi kuollutta lehteä. Kustannus-
Mäkelä 1999. 
Syksyllä puut varistavat kuolleita lehtiä, pupuperhe tekee yhdessä piha- 
töitä ja mummi käy kylässä. Eräänä päivänä mummi kuolee. Luonnon 
kuoleminen ja mummin kuolema kietoutuvat yhteen. 
 
Mörö Mari. Surunappi. Lasten Keskus 2009. Julkaisija SYLVA ry. 
Valtsun ja Veeran veli Olli on sairas, eikä hän parane. Miksi joku 
sairastuu, mutta joku toinen saa olla terve? Kaikkea ei ihminen, eikä 
edes mummon virkkaama tuhatjalkainen, voi ymmärtää. Sisarukset 
kohtaavat elämän rajallisuuden, kun Olli menehtyy. Koko perheellä on 
surun ja ikävän aika. Silloin mummo ompelee mustan napin 
tuhatjalkaiselle. - Se on vähän niin kuin surunappi, mummo sanoo. - 
Nappi kertoo, että sen kantaja on menettänyt läheisensä ja suree häntä. 
Surunappi-kirjassa seurataan menetyksen kohdanneen perheen arkisia 
tilanteita hyvinä ja huonoina päivinä - päivinä, jolloin suru on voimakas 
tunne muiden tunteiden joukossa. Kirjassa ihmetellään ja kysytään miksi. 
Teinkö jotakin väärin, että tämä sairaus tuli juuri meille, eikä sitä voitu 
parantaa? 
 
Nilsson Ulf. Leikitään hautajaisia. Kustannus-Mäkelä 2006. 
Koska jonkun täytyy auttaa maassa makaavia kuolleita eläimiä, lapset 
perustavat oman hautaustoimiston. Kuolleet kimalaiset, pakastimesta 
löytyvät sillit ja mummon loukkuihin jääneet hiiret – kaikki ne saavat 
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arvokkaat hautajaiset kukkineen, itse kirjoitettuine värssyineen ja hauta- 
kivineen. Humoristinen ja haikea tarina lapsista, jotka pohtivat elämän ja 
kuoleman mysteeriä. 
 
Oliver Gary & Wright Norman. Peten ja Paten rohkeus löytyy. 
Kirjatoimi 1998. 
Tapaa Pete ja Pate – pesukarhuveljekset, jotka lähtevät tutkimusmatkalle ja 
tutustuvat pelon hyviin ja huonoihin puoliin. 
 
Oliver Gary & Wright Norman. Jesse Jänis ja punaiset korvat. 
Kirjatoimi 1998. 
Tämä on kertomus Jesse Jäniksestä, metsän hauskimmasta pupujussista. 
Jessellä on vaikeuksia vihantunteidensa kanssa, kunnes ystävällinen närhi 
tulee apuun. 
 
Oliver Gary & Wright Norman. Hannes Hirvi ja entäjossit. Kirjatoimi 
1998. 
Hannes Hirvi on huolestunut. Häntä vaivaavat entäjossit, jotka estävät 
Hannesta leikkimästä ystäviensä kanssa Ikimetsässä. 
 

 
Oliver Gary & Wright Norman. Otso Onninen hymy hukassa. Kirjatoimi 
1998. 
Otso Onninen on surullinen ja masentunut. Hänen paras ystävänsä 
Katariina Karhu on muuttanut toiselle puolelle vuorta, hyvä 
mustikkapaikka on mennyttä ja muutenkin kaikki on kurjaa. Ystävät 
päättävät yhdessä piristää Otsoa ja pian Otsokin tekee jotain, mitä ei ole 
tehnyt moneen päivään - hymyilee. Kirjan viimeisellä aukeamalla on 
pohdintaa, miten voi auttaa lasta selviämään masennuksesta. 
 
Parvela Timo. Tuleeko vaari vielä takaisin? WSOY 2009. 
Perhe suunnittelee matkaa huvipuistoon ja isovanhempien luo. Kesken 
kaiken tulee tieto, että vaari on joutunut sairaalaan sydänkipujen vuoksi. 
Lapset piirtävät vaarille iloisia ”parane pian”–kortteja, uskovat hänen 
toipuvan ja äiti lähtee katsomaan, kuinka vaari voi. Kun äiti sitten soittaa 
sairaalasta, isä ottaa lapset kainaloonsa ja kertoo, että vaari on kuollut. 
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Elias itkee ja muistelee vaaria, mutta Oula torjuu aluksi koko asian. Kirja 
opastaa puhumaan aiheesta selkein sanoin ja muistojen kautta. 
 
Ranssi-Matikainen Hanna & Juvonen Riikka. Jospa ukki nukkuukin. 
Suomen hautaustoimistojen liitto 2002. 
Jasminin ja Joonan ukki on kuollut. Sisarukset pohtivat yhdessä 
kuolemaan liittyviä kysymyksiä. Mistä ukille saadaan arkku? Minne ukin 
tavarat joutuvat? Jasmin miettii sitäkin, tuleeko ukille haudassa kylmä. 
Kirjan sävy on valoisa ja toiveikas: kaikki ei pääty kuolemaan. Läheinen 
jatkaa elämäänsä muistoissamme ja ehkä hän näkeekin meidät pilven takaa. 
Kirjan loppuun sijoitettu asiantuntijaosio pyrkii vastaamaan surun 
keskellä niin lapsen kuin aikuisenkin mieltä vaivaaviin kysymyksiin. 
 
Robberecht Thierry & Goossens Philippe. Eeva kadonneiden siskojen 
maassa. Lasten Keskus 2004. 
Kirjassa Eeva pohtii siskonsa Elisan kuolemaa. Hän kuvaa omaa 
olotilaansa ”kadonneiden siskojen maassa” olemiseksi, missä ei jaksa olla 
iloinen silloin, kun muut ovat iloisia ja tekee mieli nauraa, kun muilla on 
suru. Pikku hiljaa ajan kuluessa maisema kadonneiden siskojen maassa 
muuttuu valoisammaksi. 
 
Sandström Mikaela. Linnea ja Äiti Enkeli. Tammi 2003. 
Linnea elää kaksin isänsä kanssa. Äiti asustaa pilvien päällä. Kaikki on 
hyvin siihen asti, kun isä tutustuu Helgaan. Ei kai kukaan voi ottaa äidin 
paikkaa? Onneksi Linnea saa viestin Äiti Enkeliltä. Valoisa tarina, jossa 
hauska kuvitus. 
 
Vainio Pirkko. Lumihanhi. Lasten keskus 1993. 
Pikku-Annan hoivaama hanhi menehtyy, mutta hanhen pesästä löytyy 
suuri valkea muna… munasta kuoriutunut hanhi kasvaa ja Anna pitää sen 
kanssa hauskaa. Kaunis kertomus elämän kiertokulusta pienille lapsille. 
 
Varley Susan. Mäyrän jäähyväislahjat. Lasten Keskus 1996. 
Metsäneläinten suru vanhan viisaan mäyrän kuolemasta lievittyy, kun ne 
muistelevat, mitä hauskaa mäyrä elämänsä aikana kaikille opetti. 
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Vinje Kari. Pekka ja kaksi käsinettä. Perussanoma 2000. 
Eräänä sunnuntaiaamuna Peltosen perheen pikku-Sanna löytyy kuolleena 
sängystään. Kätkytkuolema, sanovat lääkärit. Suuri suru kerrotaan 
Pekka-veljen näkökulmasta kristillisin painotuksin. Sanna on mennyt 
taivaaseen. Sannaa ei koskaan unohdeta, mutta elämä iloineen ja suruineen 
jatkuu myös Peltosen perheessä. 
 
Vuori Suna & Kirkkopelto Katri. Hirveää parkaisi hirviö. WSOY 
2004. 
Mutta, pikkuhirviö sopersi, – entä jos tämä kuitenkin loppuu? Jospa joku 
ihan yhtäkkiä kyllästyy ja sulkee sen kirjan, jossa me olemme? Tai lakkaa 
ajattelemasta meitä tai avaa silmänsä ja herää? Emmekö me sitten lakkaa 
olemasta? Hirviölapsi herää painajaiseen, jossa tuntee koko 
olemassaolonsa uhatuksi. Lämmin keskusteluhetki hirviövanhempien 
kanssa lohduttaa ja johdattaa lukijan perimmäisten kysymysten äärelle. 
Pelon ja turvallisuuden tunteet, huumori ja herkkyys vaihtelevat tämän 
kauniin sadun tunnelmallisesti kuvitetuilla sivuilla. 
 
Weitze Monika & Battut Eric. Kuinka pikku elefantti parani suuresta 
surustaan. Lasten Keskus 1999. 
Elefantin sydänystävä muuttaa pois, ja pikku elefantti suree, vihaa, 
itkee… Pöllövaari antaa kolme neuvoa jotka auttavat murheellisuuteen: 
1. Itke 2. Kerro surustasi jollekin, josta pidät 3. Anna ystävälle paikka 
sydämessäsi, sillä silloin ystävän muisto kulkee aina mukana. 
 
 
 
Litteratur för barn och ungdomar 
 

 
Jalonen Riitta. Elisabet, nalle ja pikkuveli jota ei ole. Tammi 1994. 
”Tyttö tietää, että salaisuus on olemassa, mutta hän ei tiedä missä. Ei hän 
tiedä sitäkään, voiko salaisuuden luo matkustaa tai muuten vain mennä, 
kun ei hän tiedä mikä salaisuus on”. Koskettava kuvaus tytöstä, joka 
pohtii suurta menetystä, iloa, surua ja kuolemaa joululahjaksi saamansa 
nallen avulla. Elisabet tarkastelee nalle silmien vaihtuvia värejä, omia 
aamu- ja iltasilmiään sekä isän kauas tuijottavia kyyneltyviä silmiä ja 
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etsii niistä vastausta elämän salaisuuteen. Nallen rinnalla eläen Elisabet 
pääsee vähitellen suuren kaipauksen yli. 
 
Kaldhol Marit & Øyen Wenche. Hyvästi Henrik. WSOY 1986. 
Henrik ja Sara ovat parhaat ystävykset ja leikkivät rannassa. Sillä välin, 
kun Sara käy hakemassa sisältä kuivia lapasia, Henrik hukkuu 
rantaveteen. Saraa lohduttaa, kun hän pohtii äidin kanssa, että Henrik 
on tavallaan yhä olemassa heidän ajatuksissaan. Silti välillä Sara on hyvin 
surullinen, ja tahtoisi että Henrik tulee takaisin. Silloin auttaa itkeminen ja 
äidin lohdutus. 
 
Lindgren Astrid. Veljeni leijonamieli. WSOY 2001. 
Veljekset Joonatan ja Korppu tapaavat toisensa kuoleman jälkeen maassa 
nimeltään Nangijala ja päätyvät siellä jännittäviin 
seikkailuihin. ”Henkeäsalpaava saturomaani hyvän ja pahan taistelusta, 
rakkaudesta, kuolemasta ja pelon voittamisesta”. 
 
Merrington Bill. Piilo. Kirja lapsille ja nuorille jotka surevat. Sompsa 
Oy 2007. 
Nuori Bill nauttii elämästään: hänellä on hyvä koti, hän pelaa jalkapalloa 
koulun joukkueessa ja toivoo saavansa tilaisuuden päästä hyvämaineiseen 
joukkueeseen. Juuri ratkaisevalla hetkellä, kun Billillä on hyvä tilaisuus 
saada potkaistua pallo maaliin, Billin elämään tulee suru, joka muuttaa 
hänen koko elämänsä. Kirjassa kerrotaan nuoren Billin vaiheista, kun hänen 
äitinsä kuolee yllättäen. Bill kohtaa uusia asioita: hautajaiset, perheessä 
tapahtuvat muutokset, koulutoverien ja opettajien suhtautuminen, 
selviäminen ikävästä ja monista tunteista. Kirjan jokaiseen lukuun 
sisältyy pohdintaosa avuksi lukijan oman surun käsittelemiseen. Kirjasta 
saavat apua surevat lapset ja nuoret sekä heidän perheensä, mutta myös 
ne, jotka haluavat löytää tapoja kulkea menetystään surevien rinnalla. 
 
Salo Outi. Puukenkäkesä. WSOY 1988. 
Essi ja hänen isänsä viettävät ensimmäistä kesää kahdestaan Essin äidin 
kuoleman jälkeen. He kalastavat, liikkuvat luonnossa, valokuvaavat ja 
rakentavat majaa. Essi täyttää seitsemän vuotta ja syntymäpäivälahjaksi 
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hän saa puukengät. Essi ja isä juttelevat yhdessä kaikista asioista, myös 
kuolemasta ja ikävästä, niin suuresta ikävästä, että se sattuu joka 
paikkaan. 
 
 
 

Ungdomslitteratur  
 
Beard Philip. Siskoni Zoe. Helmi 2005. 
15-vuotias Tess kirjoittaa kirjettä liikenneonnettomuudessa kuolleelle 
pikkusiskolleen. 
 
Gaarder Jostein. Appelsiinityttö. Tammi 2004. 
Georg on menettänyt isänsä 4 –vuotiaana. 15 – vuotiaana hän löytää isän 
hänelle kirjoittaman kirjeen, jossa tämä pohtii elämää, rakkautta ja 
kuolemaa. Kirjettä lukiessaan Georg voi tuntea isänsä läsnäolon ja hän 
oivaltaa muistuttavansa isäänsä. Isän kirje saa Georgen miettimään asioiden 
tärkeysjärjestystä, kuolemaa ja ikuisuutta sekä kaiken sattumanvaraisuutta. 
 
Hagerup Hilde. Voikukkien laulu. Tammi 2005. 
Norjalaistyttö Gerd kaipaa veneilyonnettomuudessa kadonnutta isäänsä. 
Äidistä ja isosiskosta ei ole apua, heillä on omat surunsa. Isosisko Siv 
vain laulaa ja äiti vain suree. On Gerdillä kuitenkin vielä paras ystävänsä 
Kajsa. Heidän ystävyytensä kuitenkin joutuu koetukselle, kun samaan 
kaupunkiin muuttaa uusi tyttö, Maja. 
 
Hietala Nelli. 39° luoteeseen. Nemo 2009. 
Koskettava nuorten aikuisten romaani on kertomus rakkaudesta, 
ystävyydestä, veljeydestä ja unelmista. 20-vuotias Nerine muuttaa 
yhdessä äitinsä kanssa merenrantakylään, jossa hän tutustuu veljeksiin 
nimeltään Miko ja Eeli. Eelin traagisen kuoleman jälkeen Miko ja Nerine 
miettivät, mitä elämältä haluavat. Vahvatunnelmainen tarina, jossa 
käydään läpi kuoleman herättämiä ajatuksia ja tunteita sekä puhumisen 
vaikeutta. 
 
Kallioniemi Tuula. Viimeinen juna. WSOY 1990. 
Novellikokoelman kaikissa kertomuksissa kuvataan kuolemaa nuoren 
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ihmisen näkökulmasta. Perussävy ei kuitenkaan ole synkeä vaan 
toipumista ja elämän jatkumista korostava. 
 
Mazzetti Katarina. Sielunsiskot. Karisto Oy 2002. 
Viiltävällä huumorintajulla varustettu Pia tulee Linnean elämään juuri 
oikeaan aikaan. Sitä ennen Linnealla on vain liikaa pituutta, liian vähän 
ystäviä, kolmen vuoden kaukorakkaus ja omituinen ihailija. Piasta tulee 
nopeasti Linnealle se ystävä, jonka kanssa voi hullutella ja puhua kaikesta 
maan ja taivaan välillä – siis todellinen sielunsisko. Olisi mahdotonta 
kuvitella elämää ilman Piaa. Kunnes on pakko. 
 
Mazzetti Katarina. Punahilkka ja suden hetki. Karisto Oy 2003. 
Linnea yrittää jatkaa elämäänsä Pian kuoleman jälkeen, mutta tuntuu, että 
onnettomat sattumat vain seuraavat toisiaan ja uusia vaikeuksia odottaa 
joka nurkan takana. Kuin taivaan lahjana saapuu Mark, satumainen poika, 
joka vie hetkessä jalat alta ja tarjoaa ratkaisun ahdistukseen. Siitä alkaa 
Linnean vaiherikas matka valtamerten taakse palmujen katveeseen, missä 
silmät avautuvat ja satu muuttuu todellisuudeksi. 
 
Mazzetti Katarina. Herttasotilas. Karisto Oy 2004. 
Linnean elämä alkaa palata raiteilleen. Takana ovat parhaan ystävän Pian 
kuolema ja rankka mutta opettavainen karkumatka Los Angelesiin, edessä 
ylioppilaskirjoitukset ja uusi elämä. Eräänä päivänä Linnea kohtaa Pian 
isoveljen Perin, joka palauttaa kaiken menneen mieleen. Linnea ja Per 
ovat kuin yö ja päivä, mutta jokin vetää heitä yhteen. Ehkä kumpikin 
haluaa vielä jutella Piasta jonkun sellaisen kanssa, joka taatusti ymmärtää, 
vai onko kyse kuitenkin jostain suuremmasta? 
 
Niskanen Kirsi-Marja. Vastaamatta jääneet puhelut. Kustannusosa- 
keyhtiö Otava 2006. 
Atte ei voi millään uskoa, ettei Hapaa enää ole. Hapaa, joka oli kaikkien 
suosikki. Kuinka kaverin kuolemasta voi ikinä selvitä? Olisiko Hapa 
hengissä, jos Atte olisi lauantaina kesken kotibileiden vaivautunut 
vastaamaan kännykkään? 
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Rantalaiho Anneli. Liian iso ikävä: nuoret kertovat 
surukokemuksistaan. Karas-Sana 2001. 
Nuorten omia kertomuksia menetyksen aiheuttamasta ikävästä ja siitä 
selviytymisestä. 
 
Schuurman Nora. Auringonkukkatalvi. Kustannusosakeyhtiö Otava 
2005. 
Emma ja Sanni ovat isän luona joka toinen viikonloppu. Kun isän puhelin 
myöhään illalla soi, Emma tietää heti, että äidille on sattunut jotain. Sinä 
sunnuntaina elämä jakautuu kahteen osaan. Menneen ja tulevan väliin 
laskeutuu muuri. Eikä muurin läpi erota mitään. Tytöt muuttavat isän luo. 
Uuden elämän aloittaminen on vaikeaa ja tytöt muistelevat äitiään. 
 
Sjöqvist Suzanne. Hän on kanssani kumminkin – Vanhempansa 
menettäneet kertovat surukokemuksistaan. Tammi 2006. 
Kolmisenkymmentä koskettavaa elämäntarinaa. Jokaisen tarinan takaa 
löytyy menetyksen kokenut lapsi, joka tietää syvällä sisimmässään, miltä 
suru tuntuu. Kokoelman sanoma on selkeä: älkää jättäkö minua 
ulkopuolelle, älkää kääntäkö selkäänne. 
 
Sonnenblick Jordan. Kuumetta, kipinää ja rumpusooloja. 
Kustannusosakeyhtiö Otava 2006. 
”Jos voisit valita yhden sanan kuvaamaan maailmankaikkeutta, mikä se 
olisi?” Epäreilu. Epäreilu. Epäreilu. Epäreilu. Epäreilu. Siltä 13-vuotiaasta 
Stevenistä tuntuu, kun hän saa kuulla pikkuveljensä sairastuneen 
leukemiaan. Yhtäkkiä äiti katoaa, isästä tulee zombi ja Steveniä uhkaa 
mikroeinesmyrkytys. Mutta niin kauan kuin hän vetää tavallista 
vitsiniekan ja rumpalin rooliaan, ei kukaan koulussa epäile mitään. 
Steven ei voi kasvattaa hoidoista kaljuuntuneen veljensä hiuksia takaisin. 
Mutta jotakin hän voi tehdä. Hän voi osoittaa tukensa soittamalla rumpuja 
paremmin ja hurjemmin kuin koskaan. Pikkuveljen lopullinen kohtalo jää 
kirjassa arvoitukseksi. 
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Teerialho Taina. Jopokompleksi. WSOY 2005. 
15-vuotias Miriam ja isä yrittävät selviytyä äidin kuolemasta. Kukaan ei 
ymmärrä Miriamia, eikä Miriamkaan oikein ymmärrä ihmisiä, jotka ovat 
aivan muuta kuin hän on luullut. Paras ystävä Sarakin vain puolustaa 
isää, kun tämä pakenee suruaan alkoholiin. Kesätyöpaikassaan Miriam 
tutustuu Ärtsyyn, joka kuuntelee syyttelemättä, puolustelematta ja 
kiertelemättä. 
 
Tihinen Mimmu. Sokerista, kukkasista. Gummerus Kustannus Oy 2006. 
Eräänä päivänä 15-vuotiaan Mintun kaksoissisar Melissa katoaa. Häntä 
etsitään, mutta turhaan. Melissa on suosittu, etevä ja kaunis, Minttu on 
aina tuntenut jäävänsä sisarensa varjoon. Eräänä päivänä Melissa löytyy 
kuolleena metsästä. Melissan kuolema herättää Mintussa surun, joka ei 
ota hälvetäkseen. Pienoisromaani on surullisesta aiheestaan huolimatta 
lohdullinen. 
 
 
 

Arbetsböcker  
 

 
Holm Tuija & Turunen Tuija. Minun suruni – surutyökirja lapsille ja 
varhaisnuorille. Psykologien Kustannus Oy 2008. 
Surutyökirjan avulla lapsi voi nimetä tunteitaan, ymmärtää 
tuntemuksiaan ja saada vahvistusta oman elämänsä jatkumiseen. 
Työkirjaa voi täyttää myös yhdessä lapsen kanssa, joka ei vielä osaa 
lukea. Saatavilla myös ”Minun suruni. Aikuisen opas”. 
 
Lintunen Martti. Älä yritä unohtaa. Prometheus Kustannus Oy 2010. 
Kirjassaan Lintunen tavoittelee seuraavia kontaktipintoja: 
- aikuisten vaikeuksia selittää lapsille itsemurhaa 

- lasten vaikeuksia puhua itsemurhan aiheuttamista tunteista ja ajatuksista 
aikuisille 
- lasten vaikeuksista puhua itsemurhasta keskenään. 
Kirjassa on useita tehtäväsivuja, joille lapsi voi piirtää ja kirjoittaa 
surustaan, ajatuksistaan ja toiveistaan. 
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Filmer 
 

 
Eläville ja kuolleille 2005 Ohjaus: Kari Paljakka. 
Perheen poika Matti on saanut surmansa onnettomuudessa kotipihalla. 
Isä Jaakko (Hannu-Pekka Björkman), äiti Maria (Katja Kukkola) sekä 
isoveli Timo surevat Mattia kukin omalla tavallaan. Suru levittää 
lonkeronsa myös heidän lähipiiriinsä, kuten Jaakon isään Erikiin ja Marian 
siskoon (Mari Rantasila). Paha olo alkaa hellittää vasta, kun ihmiset 
alkavat puhua tunteistaan. Elokuva perustuu Pietarsaaressa 1986 
sattuneeseen tapaturmaan. Paljakka on kirjoittanut elokuvan 
käsikirjoituksen yhteistyössä onnettomuudessa lapsensa menettäneen 
perheen kanssa. K11. 
 
Kattona tähtitaivas (I taket lyser stjärnorna) 2009. Ohjaus: Lisa Siwe. 
Koskettava nuortenelokuva. Jenna (Josephine Mattson) on kuin kuka 
tahansa 14-vuotias tyttö kaikkine teinin huolineen. Hän miettii ja murehtii, 
kuka on hänen paras kaverinsa, huomaako kaukainen ihastus Sakke 
koskaan häntä, mikä olisi sopivin vaate- ja meikkityyli. Yksi murhe 
nousee kuitenkin muiden edelle: Jennan äidillä on todettu syöpä, eikä tätä 
ongelmaa saa lakaistua maton alle, vaikka kuinka yrittäisi bilettää ja olla 
kuin kuka tahansa luokkakavereista. K11. 
 
Menolippu Mombasaan 2002. Ohjaus: Hannu Tuomainen. 
Draamakomedia. Pete (Antti Tarvainen) on 17-vuotias taitava 
harrastajakitaristi, joka saa koulun keikalla odottamattoman kohtauksen, 
päätyy sairaalaan ja saa kuulla sairastavansa syöpää. Vaikka lääkärit eivät 
usko Peten näkevän 18. syntymäpäiväänsä, hän ei masennu vaan tutustuu 
huonekaveriinsa Jusaan (Joonas Saartamo) ja karkaa tämän kanssa 
haistelemaan vapauden tuulia. Taakse jäävät ylihuolehtivat vanhemmat ja 
alkaa vaiherikas reissu. Peten mielessä siintää lappi, Jusa sen sijaan tahtoo 
kokea Mombasan valkeat hiekkarannat ennen kuin on liian myöhäistä. 
K11. 
 
Pojan huone 2001. Ohjaus: Nanni Moretti. 
Elokuva on kuvaus tiiviistä perheyhteisöstä, joka joutuu kriisiin perheen 
pojan Andrean (Giuseppe Sanfelice) kuoltua tapaturmaisesti. Perheen isä 
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Giovanni (Nanni Moretti) on ammatiltaan psykoanalyytikko ja joutuu 
käymään läpi surun ja syyllisyyden tunteensa suhteessa omiin potilaisiinsa. 
Hän joutuu järjestämään elämänarvonsa uudelleen, näkemään itsensä 
heikkona ja haavoittuvana. Perheen äiti (Laura Morante) käy suruaan läpi 
eri tavalla kuin miehensä, hän haluaa kohdata menetyksen silmästä 
silmään ja haluaa tavata tytön Andrean menneisyydestä. K11. 
 
Tyttö ja villihanhet 1996. Ohjaus: Carroll Ballard. 
Elokuva kertoo 13-vuotiaasta uusiseelantilaisesta Amysta (Anna Paquin), 
jonka äiti kuolee yllättäen. Amyn äiti ja isä (Jeff Daniels) ovat eronneet, 
ja isä asuu Kanadassa saakka, jonne Amynkin on nyt muutettava. Amyn 
isä on keksijä, jonka on vaikea omaksua uutta isärooliaan. Yhteinen sävel 
löytyy yllättäen villihanhien ansiosta, joilla on myös suuri vaikutus 
Amyn selviämiseen äitinsä menetyksestä. Perhe-elokuva. 
 
Veeti ja pavunvarsi 2009. Ohjaus: Susanna Kotilainen. 
Lyhytelokuva kertoo pojasta, joka joutuu keskelle aikuisten surua. Kun 
Veetin isä kuolee, aikuiset vain itkevät itkemistään ja unohtavat kaiken 
muun ympäriltään. Äiti kyynelehtii niin paljon, että kotona alkaa tulvia. 
Kyyneltulva uhkaa hukuttaa koko kodin alleen ja huuhtoa kaikki muistot 
mennessään. Surun keskellä Veeti panee kaiken toivonsa taikasiemeneen, 
jonka hän kylvää kukkaruukkuun. Veeti uskoo, että siemenestä kasvaa 
valtava puu, kuten sadussa Jaakko ja pavunvarsi. Puu, joka ulottuu 
taivaaseen asti. Kun puu kasvaa tarpeeksi suureksi, Veeti aikoo paeta 
taivaaseen isän luo. Hän ei aio hukkua kyynelvirtaan. Mitä tapahtuu, kun 
taikapuu ei Veetin toiveesta huolimatta kasvakaan ja vedenpinta nousee 
päivä päivältä korkeammalle? Animaatioelokuva livenäyttelijöin, ei 
dialogia. K3. 
 
Veljeni Leijonamieli 1977. Ohjaus: Olle Hellbom. 
Elokuva perustuu Astrid Lindgrenin samannimiseen kirjaan. Veljekset 
Joonatan ja Korppu tapaavat toisensa kuoleman jälkeen maassa nimeltään 
Nangijala ja päätyvät siellä jännittäviin seikkailuihin. Elokuva on 
kertomus hyvän ja pahan taistelusta, rakkaudesta, kuolemasta ja pelon 
voittamisesta. K11. 
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