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Sammanfattning 
 
Bakgrund: För hundra år sedan var döden en naturlig del av familjelivet. Det var accepterat 
och förstods av alla familjemedlemmar, barn fick se människor som åldrades och dog. Idag 
växer barn upp i en kultur där man undviker sörjandet och den oundvikliga döden (Willis, 
2002). För bara några årtionden sedan frågade man sig om små barn faktiskt kunde sörja, idag 
frågar vi oss hur barn sörjer och hur vi vuxna kan förstå deras sorg (Dyregrov, 1999). Vuxna 
underskattar varaktigheten och djupet i barns reaktioner. Barn sörjer på olika sätt och sorge-
processen är därmed olika för olika barn (Fahrman, 1993).  
 
Syfte: Syftet är att få en uppfattning om hur pedagoger i förskolan upplever att de är rustade 
på att bemöta barn i sorg, samt på vilket sätt de anger att de skulle hantera olika situationer 
beroende på vem i ett barns omgivning som mist sitt liv. 
 
Metod: Materialet som undersökningen bygger på är 79 stycken enkäter. Informanterna som 
deltog är mestadels barnskötare och förskollärare från olika förskolor i en mindre del av en 
kommun. Enkäterna bestod av ett antal påståenden där informanterna fick skatta sina åsikter 
på en fyrgradig skala, från stämmer helt till stämmer inte alls. De fick också svara på tre 
stycken fallbeskrivningar som berörde hur de skulle agera beroende på vem i barnets omgiv-
ning som mist livet. Svaren från enkäterna är både kvantitativa och kvalitativa. Den kvantita-
tiva delen är bearbetad med hjälp av SPSS och den kvalitativa delen har vi gjort mer översikt-
lig genom att dela in den i mindre rubriker och därefter analyserat resultatet.  
 
Resultat: Vår slutsats är att de pedagoger som har erfarenhet av barn i sorg är de som upple-
ver sig bäst rustade att hantera en situation när någon i barnets omgivning dött. För att hjälpa 
och stödja barn i sorg skulle pedagogerna samtala, använda estetiska ämnen, ta till sig kun-
skap inom ämnet, hjälpa barnet att minnas den som gått bort, fortsätta med de dagliga ruti-
nerna samt finnas till för barnet. Informanterna hanterar situationen olika beroende på vem i 
barnets omgivning som har dött. Är det t.ex. ett barn och hela dennes familj som t.ex. hastigt 
omkommit i en bilolycka skulle pedagogerna ha en minnesstund, varit mer lyhörda samt pra-
tat och lyssnat på barnen i barngruppen. Att ta hjälp utifrån av kunnig personal som psykolog 
och specialpedagog var också något man skulle ta till för att lättare kunna hantera situationen. 
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Inledning 
 
I Sverige dör det ca 90 000 människor varje år. När ett plötsligt dödsfall sker kan det väcka 
starka känslor, i en barngrupp kan detta skapa ångest och andra reaktioner som kan vara svåra 
att hantera. När något sådant sker är det därför viktigt att man har kunskap om barns reaktio-
ner och om lämpliga sätt att hantera dessa, detta för att man som pedagog ska kunna förstå 
och hjälpa barnen på bästa sätt (Dyregrov, 1990). 
 
Omgivningen är mycket viktig för barn som sörjer. Om de omkring barnet visar brist på upp-
märksamhet eller omsorg kan detta påverka barnets upplevelser och sorgearbeten negativt 
(Dyregrov & Raundalen, 1995). Skolverket (2006) har gjort en undersökning för att se hur 
många barn som är inskrivna på förskolor runt om i landet; 46,1 % av ettåringarna, 88,6 % av 
tvååringarna, 92,3 % av treåringarna, 96,2 % av fyraåringarna och 96,5 % av femåringarna. 
Med detta kan vi se att förskolan för många barn är en del av vardagen. Det är därför viktigt 
att personalen har kunskap om barn som upplever sorg och att de kan ge barnen den uppmärk-
samhet och det stöd som de behöver (Dyregrov & Raundalen, 1995). Det är oerhört viktigt att 
man som pedagog är väl förberedd på hur man ska bemöta och stödja barn i sorg, detta för att 
kunna stödja/hjälpa barnen genom deras sorgearbete på bästa sätt.  
 
Att vi blev intresserade av just detta ämne beror till stor del på att media, under den senaste 
tiden, har upplyst oss om en hel rad fruktansvärda händelser. Barn och/eller familjer har bl.a. 
drabbats av sorg pga. att någon i deras närhet har dött. Tsunami katastrofen i Asien, 26 de-
cember, 2004, är ett exempel av fall där bl.a. barn har drabbats av sorg efter det att någon i 
deras omgivning har mist livet. Pedagoger i förskolan kommer med all sannolikhet någon 
gång i deras yrkesverksamma liv att möta barn som har förlorat någon. Uppsatsen kommer att 
stödja sig mot tidigare forskning om hur barns rektioner yttrar sig när någon i deras närhet 
dör, hur pedagoger och föräldrar kan hjälpa och stödja barn efter en förlust samt hur barn ar-
betar händelsen på längre sikt. Därefter 
  
Syfte och frågeställningar 
 
Pedagoger i förskolan kommer troligen någon gång under deras yrkesverksamhet att möta ett 
barn i sorg. Det är därför av stor vikt att de är väl förberedda på hur de ska handla i en sådan 
situation. Syftet med studien är att få en uppfattning om hur pedagoger i förskolan upplever 
att de är rustade på att bemöta barn i sorg, samt på vilket sätt de anger att de skulle hantera 
olika situationer beroende på vem i barnets omgivning som har dött. Barn kan uppleva sorg av 
många olika anledningar. I denna uppsats kommer vi dock endast att ägna oss åt barns sorg då 
någon i deras närhet har mist livet.  
 
Vårt syfte är uppdelat i olika frågeställningar, detta utifrån en kvantitativ och en kvalitativ del.  
 

1. Skiljer sig upplevelsen om hur rustad pedagogen upplever att de är beroende på;  
• vilken utbildning denne har  
• pedagogens ålder  
• ålder på barngrupp  
• antal år i yrket  
• om de har en beredskapsplan på arbetsplatsen 
• om de har erfarenhet av barn i sorg  
 

 1



2.   På vilket sätt anser pedagoger i förskolan att de kan hjälpa och stödja barn i sorg? 
 
3.   Skiljer sig pedagogers agerande åt beroende på;  

• vem i barnets omgivning som mist livet 
• pedagogens år i yrket 
• ålder på barngrupp 

 
Uppsatsen kommer att ta upp barns reaktioner när någon i deras närhet dör, hur pedagoger 
och föräldrar kan hjälpa och stödja barn efter en förlust, hur barn bearbetar händelsen på 
längre sikt samt vad det kan få för framtida konsekvenser. Efter detta beskriver vi vår metod, 
hur vi har gått tillväga med den empiriska studien. Vidare synliggör vi vårt resultat under re-
sultatdiskussionen och till sist avrundar vi arbetet med en slutdiskussion. 
 
Forskningsbakgrund 
 
För bara några årtionden sedan frågade man sig om små barn kunde sörja, idag frågar vi oss 
istället hur barn sörjer och hur vi vuxna kan förstå deras sorg (Dyregrov, 1999). Sorgen blir 
väldigt central för små barn när någon som står de nära dör, t.ex. mamma eller pappa, detta 
eftersom det blir så påtagligt för barnen i vardagen. Ingenting blir sig likt, barnet förlorar om-
sorg och kärlek och den förälder som är kvar kan ha svårt att vara förälder (Björklund & 
Eriksson, 2000). Några av de vanligaste förlusterna som barn drabbas av är när mor- eller 
farföräldrar dör. Eftersom dessa personer ofta har haft viktiga uppgifter i barnens vardag, kan 
detta upplevas som mycket smärtsamt (Dyregrov, 1999). För hundra år sedan var döden en 
naturlig del av familjelivet. Det var accepterat och förstods av alla familjemedlemmar. Barn 
fick se människor som åldrades, fick sjukdomar och dog. Döden sågs som en del av livet och 
tillhörde vardagen. Barn växer idag upp i en kultur där man undviker sörjandet och den ound-
vikliga döden. Många barn förstår inte naturens gång, att vi alla en gång ska dö och att det 
inte finns något de kan göra för att undkomma den. Barn har svårt att förstå varför det händer. 
Det är därför viktigt att man pratar om det inträffade med barnet och förklarar att det inte är 
hans eller hennes fel och att man inte kan påverka eller förhindra det. Detta för att barnet inte 
ska känna någon skuld eller ångest (Willis, 2002). 
 
Hur ett barn sörjer och kommer klara av fortsättningen är beroende av flera olika faktorer; 
barnets ålder och förmåga till förståelse, barnets förhållande till den som dött, om det finns 
andra trygga ersättningspersoner för barnet, hur omgivningen reagerar och om de är lyhörda 
för barnet, samt vilka tidigare erfarenheter barnet har av separationer. Barn sörjer på olika sätt 
och sorgeprocessen är därmed olika för olika barn (Fahrman, 1993).  
 
Döden är väldigt abstrakt för barn, det som har hänt kan verka ogripbart, ett litet barn behöver 
därför tid att fråga om och om igen. Detta bidrar till att barnet får en förståelse av det som 
hänt (Fahrman, 1993). Många barn i 3-4 årsåldern tror på det övernaturliga, såsom troll och 
andra påhittade figurer som återkommer i sagor och på filmer (Berk, 1996). Små barn upp-
fattar inte döden som slutgiltig. De kan inte förstå att t.ex. mamma eller pappa inte kommer 
tillbaka igen (Bøge & Dige, 2006). Barn i 5-6 årsåldern brukar ha frågor som rör livet och 
döden. I vår kultur har vi svårt att på ett naturligt sätt prata med barn om döden och många av 
barnens frågor kan vara svåra att besvara. Många gånger är döden så abstrakt för oss att det 
kan vara svårt att förklara för ett litet barn som inte kommit så långt i sitt abstrakta tänkande. 
Frågorna från förskolebarn rör sig ofta om konkreta och praktiska saker. Barn under 5 års 
ålder uppfattar inte döden som något stadigvarande tillstånd, de är så konkreta i sitt tänkande 
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och förstår därför inte symboliken i språket. Det är därför viktigt att vi inte använder oss av 
omskrivningar när vi ska berätta för ett barn att någon har dött. Säger man t.ex. att pappa har 
gått bort eller somnat in, så blir barnet rädd när mamma ska gå bort en stund eller när barnet 
ska lägga sig och sova. Eftersom förskolebarn inte har den abstrakta förståelsen av vad döden 
innebär, kan de därför leka att de dör för att sedan vara levande igen. Den totala abstrakta för-
ståelsen av vad döden innebär har inte barnet fått förrän i 9-10 årsåldern (Fahrman, 1993).  
 
Barns reaktioner när någon i deras närhet dör 
 
Barns omedelbara reaktioner när de får höra att någon har dött kan variera väldigt. En del barn 
visar ingen som helst reaktion, vilket inte är ovanligt men kan upplevas som överraskande av 
de vuxna. Detta kan vara tecken på att små barn inte riktigt förstår det som har hänt och de 
långsiktiga konsekvenserna. Vissa barn skjuter omedelbart bort tankarna på det inträffade för 
att kunna ta till sig det lite i sänder. Det finns också barn som kan visa starka känslomässiga 
uttryck. Andra gråter och skriker högljutt och kan till och med angripa den som har berättat 
vad som hänt. En del barn blir så chockade av nyheten att de inte orkar prata och kan bli apa-
tiska. Reaktionerna kan alltså variera från gråt, vrede, protest till apati. Små barn reagerar ofta 
på det inträffade i form av lek, både hemma och i förskolan (Dyregrov, 1999). De yngre bar-
nen reagerar på omgivningens reaktioner medan de äldre barnen reagerar på vad de vet om 
döden och dess konsekvenser (Björklund & Eriksson, 2000).  
 
Efter ett tag, när barnet börjar förstå vad som har hänt, kan det även förekomma efterreaktio-
ner. Dessa kan yttra sig i form av: Ångest, sårbarhet, sömnproblem, starka minnesbilder, sorg, 
saknad, vrede, lättretlighet, skam, självförebråelser, skuld, skolproblem, fysiska åkommor och 
svårigheter i kontakterna med övriga barn. Sorgen och saknaden hos barn kan visa sig på 
många olika sätt, barnet kan t.ex. dra sig undan sociala kontakter (Dyregrov & Raundalen, 
1995). Man bör vara uppmärksam på om barnet ändrar sitt beteende t.ex. börjar stamma, kis-
sar på sig, får ont i magen osv. Märker pedagogerna detta hos barnet ska de inte se detta som 
fysiska fel (Hillgaard, Keiser & Ravn, 1998). 
 
Det är få barn som reagerar med gråt direkt när de får höra att någon har dött. Det är självklart 
mycket svårare för ett barn om en förälder eller ett syskon dör än om t.ex. mormor dör, trots 
att mormor betyder mycket för barnet. Förlust av en förälder innebär en förlust av så många 
andra saker. Familjen är barnets trygghet och om mamma eller pappa skulle dö skulle hela 
barnets trygghetskänsla rubbas (Fahrman, 1993). Propper (2003) menar att när en småbarns-
förälder dör berör det många i dennes omgivning; syskon, förälder, förskolepedagoger, vän-
ner, grannar osv. Detta medför att det runt barnet finns en hel del människor som sörjer. Bar-
net vill inte vara till besvär utan försöker att trösta de som är ledsna. Författaren påpekar även 
att barn behöver längre tid än vuxna för att bearbeta sin sorg, det kan ta upp till sju år innan 
barnet bearbetat allt. Den emotionella mognadsnivån avgör hur mycket barn klarar av att 
sörja, detta beroende på hur gammalt barnet är. Bara för att det inte syns på barnet att det sör-
jer behöver det inte betyda att barnet har glömt den döde, de klarar bara av att sörja lite i taget. 
 
Barn, precis som vuxna, reagerar inte på ett enda sätt när någon nära har dött. Ångest är den 
vanligaste reaktionen hos ett barn efter ett dödsfall. Ångesten och rädslan kan visa sig på olika 
sätt. Små barn kan bli mer klängiga och krävande, de vill vara nära föräldrarna hela tiden och 
kan reagera kraftigt på separationer. Barns rädsla visar sig ofta när de ska sova, då de försöker 
dra ut på det in i det längsta. De vill inte sova ensamma utan helst sova hos föräldrarna, sova 
med dörren öppen eller ha ljuset tänt. En del barn kan vara mycket lättskrämda den närmsta 
tiden efter det inträffade, de får en förhöjd beredskap för faror och är hela tiden på sin vakt för 
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att något ska hända. Starka minnen kan etsa sig fast hos barn, dessa kan framkallas av saker 
som påminner om det som hänt. De är starkast på kvällen och kan dyka upp i form av mar-
drömmar (Dyregrov, 1990).  
 
Hur kan pedagoger och föräldrar hjälpa och stödja barn efter en förlust? 
 
Man ska aldrig dölja om någon har dött för ett barn. Barnet känner ändå att det är något som 
inte stämmer och att inte veta kan vara mycket värre än sanningen, detta eftersom barns fan-
tasi lätt flyger iväg. Det är det okända som skrämmer barnet och därför ska man berätta vad 
som hänt (Stening, 1999). Det är viktigt att man inom familjen kommunicerar öppet så att 
barnet inte tappar förtroendet för föräldrarna. Det är därför av stor vikt att man informerar 
barnen så noggrant som möjligt direkt om någon dör. Föräldrarna kan känna sig utmattade 
och då kan andra närstående ge barnet ett gott stöd (Dyregrov, 1999). 
 
Som pedagog är man oftast informerad och vet när ett barn bär på sorg (Stening, 1999). När 
någon har dött ska pedagogen vara ärlig mot barnen och berätta om det som har hänt. Kom-
mer pedagogen med lögner eller halvsanningar förstår barnet detta till slut, vilket då kan upp-
fattas som ett svek. När barnen kommer med frågor om döden bör vi svara så rakt som möjligt 
på dessa. Om det är en fråga som pedagogen inte kan svara på bör man tala om det för barnet 
eller ta reda på det (Stening, 1999). Det är viktigt att besvara frågorna, dock enbart när barnet 
önskar (Foster, 1990).  
 
Sörjande barn har ett antal behov om någon i deras närhet skulle dö. De måste t.ex. få veta att 
någon kommer ta hand om dem. Vuxna kan tala om det för barnet även om det inte kommer 
med frågor om just detta. Fyra- femåringar har, som vi tidigare nämnt, ett magiskt tänkande. 
De kan tro att deras tankar kan bli verklighet, något som kan leda till skuldkänslor. De måste 
få veta att det inte var deras ilska som var anledningen till dödsfallet. Barn måste också få 
tydlig information om det som har hänt, de vuxna måste dock tänka på att anpassa det till bar-
nets ålder. De behöver känna att de är involverade och viktiga, man kan t.ex. låta barnen vara 
med i beslut om begravningen. Det är också viktigt att man fortsätter med rutinaktiviteter, i 
författarens studie visade det sig att de barn som klarade sig bäst var de som fortsatte med de 
dagliga rutinerna. Barn behöver någon som lyssnar på deras frågor, vuxna måste ha respekt 
för dessa frågor och ha tålamod med att barnen frågar samma frågor flera gånger. De behöver 
även hjälp med att minnas den döde, man kan t.ex. göra en minnesbok där barnen får sätta in 
saker som har med den person som dog att göra. När barnen blir äldre kan de gå tillbaka till 
denna bok och se tillbaka på vem den döde personen var (Worden, 2006).  
 
När barn sörjer tappar de lätt både koncentration och lust. Man ska därför sänka kraven på 
barnet under denna tid. Som lärare kan det vara tungt att vara kring ett barn som bär sorg, men 
tänk då på att det finns fler vuxna runt ett sörjande barn. Alla får då bidra med det som man 
klarar av. Förskolan är en plats med rutiner och kan vara en viktig plats för barn i sorg, det är 
ofta där sorgearbetet genomförs. Efter en stunds vistelse hemma kan barnet komma tillbaka 
till förskolan och leva ut alla sina känslor som de kanske inte visat hemma. Barn vill gärna 
skydda sina föräldrar från smärta och visar kanske därför inte sorgen hemma, utan den får 
utlopp först när barnet kommer utanför hemmet. Det är bra om föräldrar och lärare håller bra 
kontakt med varandra så att de kan prata med varandra om hur barnet mår (Stening, 1999). 
 
Barnomsorgen är en ombonad verksamhet som präglas av omsorg och vänlighet med mycket 
närhet och känslor. När ett barn mister en närstående, är dem som finns kvar mycket viktiga 
för barnet. Pedagogen är en av de personer som har en betydelsefull roll i barnets liv när de 
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genomgår en omskakande förändring. De vuxna runt barnet på förskolan kan bli till en hamn 
där det går att vila i. Barnet behöver, oavsett ålder, ett varmt och stadigt omhändertagande av 
vuxna på förskolan (Andersson, 1999). När ett barn är ledset över att ha förlorat någon, kan 
det hjälpa att han/hon får prata med en vuxen. Detta hjälper barnet att förstå vad som har hänt, 
samt acceptera saknaden (Berk, 1996).  
 
Om det har inträffat ett dödsfall på förskolan bör barnens föräldrar vara med när pedagogerna 
berättar om det för barnen. Alla barnen i gruppen är starkt berörda av det som hänt och det 
kan då vara bra om de sitter i sina föräldrars knän i en ring när man berättar om det inträffade. 
Detta gör att de känner trygghet att prata om det som hänt samt att de har någon att luta sig 
mot om de behöver gråta. Som pedagog ska man berätta om det som hänt på ett konkret sätt 
och använda sig av enkla ord så att barnen förstår (Dyregrov, 1999). 
 
Leken är enormt viktig för barn eftersom det är där som de bearbeta livets svåra sidor. Ofta 
förhindrar vuxna aggressiva lekar, men innan man gör det bör man först ha observerat om det 
finns en ömsesidighet och respekt bland barnen. I leken kan barnet visa sin vrede som i annat 
fall kanske inte hade kommit fram (Björklund & Eriksson, 2000). Genom leken får barn möj-
lighet att uttrycka olika känslor. Där skapas sammanhang mellan det förflutna och nuet, och 
där brottas barnet med det som hänt för att förstå det bättre. Från 3-4 års ålder kan många barn 
uttrycka viktiga tankar och känslor genom att rita teckningar av händelsen. Genom att ge bar-
net kritor och pennor kan man uppmuntra till detta (Dyregrov, 1999). 
 
Det kan vara svårt för pedagogerna i förskolan att fortsätta arbeta när de själva upplever sorg 
(Andersson, 1999). Detta då alla som jobbar med barn har ett stort ansvar, då man ska kunna 
se och bekräfta hela barnet. Barnet har flera personer i sin närhet som betyder mycket, t.ex. 
föräldrar och syskon. Barnet räknar med att man engagerar sig även i dessa. Om det är så att 
ett dödsfall sker i förbindelse med förskolan så bör barnen få vara med och skapa en minnes-
stund. Barnen kan komma med dikter, sånger och blommor. Det är viktigt att, för barnen, 
synliggöra det som har hänt (Björklund & Eriksson, 2000). Om ett barn dör är det värdefullt 
för dennes familj om pedagogerna hör av sig till dessa, gör ett hembesök och visar medkänsla 
(Dyregrov & Raundalen, 1995). 
 
Hur bearbetar barn händelsen på längre sikt? 
 
Efter en förlust är det viktigt att barnet kommer igång med sitt sorgearbete så snart som möj-
ligt efter det inträffade. Om sorgeprocessen dröjer finns det risk att personlighetsutvecklingen 
påverkas och att barnet får psykiska problem senare i livet. Sorgen bör bearbetas i samband 
med dödsfallet.  
 
Vuxna kan underskatta varaktigheten och djupet i barns reaktioner. Det är då lätt att de vuxna 
förnekar barnets behov, något som kan få allvarliga konsekvenser för deras psykiska och fy-
siska hälsa (Andersson, 1999). Utvecklingspatologin innebär att; Ju mer vi vet om normalut-
vecklingen, desto säkrare blir vi på att se var gränsen går mot vad som är ohälsosamt och av-
vikande. Trots att barn har samma uppväxtförhållande och varit med om samma händelse kan 
det påverka dem olika (Broberg, Almqvist & Tjus, 2003). I familjer där man har svårt att prata 
om det som skett kan barnet uppleva det som att man inte vill prata om det. Barn har svårt att 
hålla tillbaka sina känslor. Det kan därför lätt bli bråk på förskolan. Barnet kan ha känslor av 
utanförskap, ensamhet och övergivenhet. Om sorgen hindras kan den komma att dyka upp 
senare i livet i form av återkommande och djupa depressioner. Man kan ha svårt för att skapa 
relationer med andra eller svårt för att skiljas från andra människor (Foster, 1990). 
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När ett barn har blivit så hårt drabbat av en förlust att mycket talar för att barnet inte ska 
kunna ta sig igenom krisen, behöver man koppla in hjälp utifrån, t.ex. en psykolog (Anders-
son, 1999). Barndomen är grundläggande för hela personligheten eftersom det är där den 
mesta av utvecklingen sker. Individen klarar sig olika bra i det vuxna livet beroende på vilken 
hjälp han/hon har fått i sin barndom. Hur barnet får hjälp att komma igenom en kris har bety-
delse för hur det i framtiden kommer att klara av olika krissituationer. Även om den vuxne 
inte minns vad som hänt som barn, så sitter upplevelserna kvar. De tidiga upplevelserna hos 
barnet skapar personligheten och dess förmåga att hantera känslolivet (Hillgaard, Keiser & 
Ravn, 1998). Förluster kan inverka på barnets utveckling. Omtänksamhet och förståelse från 
vuxna i förskolan, skolan och hemmet minskar riskerna för utvecklingsproblem för barnet. 
Barn fortsätter att bearbeta förluster under lång tid. Nya frågor kan dyka upp med ökande ål-
der och mognad. Om vi vuxna lyssnar lyhört och ger plats åt barnets tankar och känslor, kan 
det hjälpa barnet att få kontroll över sina känslor. Genom att prata öppet och ärligt om det 
som hänt ger vi den bästa grunden för att barnet ska kunna bearbeta sina känslor och reaktio-
ner. Barns reaktioner beror i stor utsträckning på hur vi vuxna bemöter dem och vilka förut-
sättningar vi ger dem att bearbeta sina känslor (Dyregrov, 1999). 
 
Det finns forskare som anser att det som händer i barndomen, senare kan få framtida konse-
kvenser. År 1968 utvecklades den allmänna systemteorin av biologen Ludwig von Berta-
lanffy. Den hade betydelse främst inom biologin men visade sig sedan vara användbar även 
inom psykologin. Inom systemteorin pratar man om något som kallas för överdeterminerade 
kriser, vilket innebär att vi alltid bär med oss det som har hänt tidigare i livet. Cullberg (1994) 
menar att om en dotter förlorar sin pappa genom ett dödsfall kan det till en början verka som 
att detta barn har klarat upplevelsen bra och att utvecklingen fortsatte normalt. Men efter tju-
gofem år omkommer hennes man i en bilolycka och detta får till följd att kvinnan drabbas av 
en mycket svår depression, något som inte kan betraktas som en ”normal” sorgereaktion. Med 
en överdeterminerad kris menas med andra ord, att en kris man drabbas av i barndomen se-
nare kan påverka en kris i vuxen ålder. Detta kan få till följd att den senare krisen blir mycket 
starkare än vad den hade blivit om personen inte upplevt någon kris tidigt i livet. Han menar 
också att det är viktigt hur man bemöter människor som befinner sig i en akut kris pga. att 
någon i omgivningen har dött. Detta kan vara avgörande för hur denna person senare ser till-
baka på det som har hänt. Broberg, Almqvist & Tjus (2003) menar att om man tänker på ett 
utvecklingspsykopatologiskt sätt kan man säga att det första dödsfallet som kvinnan fick 
uppleva i tidig ålder har påverkat de känslomässiga och beteendemässiga system som träder i 
kraft i samband med sorg på ett sätt att möjligheten att sörja makens död blev allvarligt för-
svårad. Denna sårbarhet märktes inte så länge hon inte behövde använda sig av dessa system. 
 
De nämner också vaccinationsanalogin som innebär att tidiga erfarenheter har betydelse för 
den fortsatta utvecklingen. Har man en liten dos av svårigheter tidigt i livet kan detta hjälpa 
barnet att klara större svårigheter i framtiden. Har man däremot en stor dos av svårigheter 
tidigt i livet kan det bli så att man får svårare att klara av mindre svårigheter senare i livet. 
Stern (citerad i Perris, 1996) påpekar däremot att traumatiska upplevelser i barndomen inte 
behöver utvecklas till något negativt i vuxen ålder.   
Metod 
 
I detta avsnitt presenteras först urval, bortfall och analys. Därefter tar vi upp vilka mätinstru-
ment som använts i studien och hur vi har gått tillväga. Till sist nämner vi de etiska riktlinjer 
som vi har utgått ifrån. 
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Urval 
 
Ofta måste man göra urval pga. orsaker som kostnader och tid (Trost, 2001). Enkäterna dela-
des ut till personal som arbetar på förskolor i en mindre del av en kommun. Anledningen till 
valet av förskolor inom detta distrikt var för att på kort tid kunna samla in materialet. Enkä-
terna var riktade till dem som jobbar med barn i förskolan oavsett ålder, antal år inom yrket 
samt ålder på barngrupp. Anledningen till att rikta enkäterna mot personal inom förskolan är 
för att förskolan för många barn är en del av vardagen, pedagoger bör då ha någon form av 
beredskap för att stödja barnen när de drabbas av sorg.  
 
Bortfall 
 
Vi delade ut 175 enkäter och fick in 79 stycken, 96 stycken valde alltså att inte ingå i under-
sökningen. Om vi hade pratat med varje avdelning hade förmodligen fler informanter svarat. 
Av de insamlade enkäterna fanns det 26 stycken barnskötare, 51 förskollärare och 2 som hade 
annan utbildning. Många av dem som har arbetat mycket lång tid har inte svarat på fallbe-
skrivningarna, detta är viktigt att tänka på eftersom det naturligtvis vara en anledning till att 
denna grupp skiljer sig något från de andra två grupperna, vilket märks i resultatdiskussionen. 
 
Analys 
 
Materialet bearbetades delvis i SPSS men också genom att läsa igenom fallbeskrivningarna 
och skriftligen föra en sammanfattning av vad vi kommit fram till. Trost (2001) menar att 
man med små material kan sortera och sitta och bläddra igenom, men när det rör sig om fler 
än 50 formulär, kan det vara en bra idé att använda sig av någon annan teknik. Under årens 
lopp har man använt sig av olika tekniker, numera använder de flesta sig av statistikprogram, 
t.ex. SPSS. Med hjälp av SPSS kunde vi se om det fanns någon signifikant skillnad i upple-
velsen om hur rustad informanterna kände sig. En signifikansnivå på 0,05 har använts på 
samtliga test. Tre olika test användes för att få svar på frågeställningarna; Kruskal-Wallis test, 
Mann-Whitney test och korrelationstest. För att sammanställa fallbeskrivningarna valde vi 
först att läsa igenom dem, för att sedan kunna se eventuella samband och skillnader.  
 
Mätinstrument 
 
Den empiriska studien utgick ifrån enkäter. Utifrån syftet undersöker den en större andel för-
skolor i en mindre del av en kommun för att få en helhetsbild av hur väl rustade pedagoger i 
förskolan upplever att de är på att bemöta barn i sorg, samt på vilket sätt de anger att de skulle 
agera i olika situationer beroende på vem i barnets omgivning som har dött. Enkäterna började 
med ett personligt brev där vi presenterade oss samt informerade om syftet med arbetet. In-
formanterna fick en beskrivning över hur de skulle fylla i enkäten och att de skulle få vara 
anonyma. Efter brevet följde ett antal kryssfrågor där de fick fylla i kön, utbildning, ålder på 
barngrupp samt hur länge de har arbetat med barn inom förskolan. De fick också svara på om 
de har en beredskapsplan och om de har behövt använda den. Om de inte hade en beredskaps-
plan fick de svara på om de kände att de skulle behöva en.  
 
Vidare följde elva påståenden där informanten fick kryssa i om de ansåg att påståendet stäm-
mer helt, stämmer delvis, stämmer dåligt, stämmer inte alls. Det gjordes ett medvetet val att 
endast ha fyra svarsalternativ, med fem hade det varit lättare att lägga sig i någon sorts ”mel-
lanläge” och på så sätt inte tvingas ta ställning på samma sätt. Det kan dock finnas en fara i att 
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endast ha fyra alternativ, informanterna kan tvingas ta ställning i en fråga som de inte är säkra 
på och helst hade velat svara vet ej på. Vi valde ändå att ha fyra alternativ då vi såg detta som 
en större fördel.  
 
Efter påståendena följde tre stycken fallbeskrivningar där informanterna fick skriva ner hur de 
skulle agera/hantera i en viss situation beroende på vem i barnets omgivning som hade dött. I 
det första fallet var det ett barn i barngruppen vars mormor hade dött. I fall två var det ett barn 
i gruppen som förlorat sin ena förälder i en olycka. Slutligen fall tre, där ett barn och dennes 
familj hastigt omkom i en bilolycka. Fallbeskrivningarna tog upp tre olika typer av fall, detta 
för att få svar på frågan om pedagogen skulle agera olika beroende på vem som hade mist sitt 
liv. Slutligen fick informanterna skriva ner om det var något de ville tillägga i enkäten. An-
ledningen till detta var att de skulle få chansen att lägga till något som de ansåg att vi hade 
glömt eller som de ville tillägga (Bilaga 1).  
 
Syftet med att använda enkäter var att kunna nå ut till ett större antal pedagoger på kort tid. 
Då detta är ett brett ämne valdes förutom slutna frågor även fallbeskrivningar in i enkäten. På 
så vis används både en kvalitativ och kvantitativ metod. I den kvantitativa delen fanns struktu-
rerade frågor med ett antal påståenden, där informanterna fick kryssa för det svarsalternativ 
som de ansåg stämde bäst. I den kvalitativa användes fallbeskrivningar där informanterna med 
ord fick beskriva hur de skulle handla i en specifik situation. Detta för att få större bredd i 
enkäten. Genom att använda enkäter kunde vi också få svar på både vårt syfte och våra fråge-
ställningar. Då enkäterna skickades ut till flera förskolor har flera pedagoger fått göra sina 
röster hörda och vi har kunnat få flera olika svar, vilket vi inte hade kunnat uppnå med inter-
vjuer, i alla fall inte på så kort tid. 
 
Tillvägagångssätt 
 
Vi valde att tillsammans åka runt till varje förskola för att fråga om de kunde tänka sig att 
svara på vår enkät. Enkäterna delades ut på 17 olika förskolor. 79 av 175 informanter fyllde i 
enkäten. Anledningen till detta var att vi hoppades på att fler skulle vilja delta, då informan-
terna hade träffat oss personligen. Efter att ha pratat med första avdelningen på varje förskola, 
frågade vi om de kunde tänka sig att dela ut enkäterna till övriga avdelningar, vilket alla 
kunde. Samtliga förskolor valde att ingå i undersökningen. Informanterna fick svara på hur 
många pedagoger det var som jobbade på arbetsplatsen och därefter delades enkäterna ut. 
Efter en veckas tid åkte vi tillbaka till varje förskola och samlade in dem, samt tackade för 
deras deltagande.  
 
Etiska riktlinjer 
 
Det finns fyra olika krav som man bör tänka på när man gör en undersökning; Informations-
kravet innebär att den som forskar ska informera informanterna om undersökningens syfte. 
Samtyckekravet där informanterna själva har rätt att bestämma om de vill delta eller inte. 
Konfidentialitetskravet innebär att de som är med i undersökningen har rätt att vara anonyma. 
Forskaren ska därför förvara informationen om deltagarna på ett säkert ställe, detta så att 
ingen obehörig får tag på dessa uppgifter (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrå-
det, 1996; Kvale, 1997). Till sist nyttjandekravet som innebär att uppgifter om enskilda per-
soner endast får användas i forskningen (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 
1996). Vi har valt att följa dessa krav då vi anser att dessa etiska riktlinjer är självklara att 
utgå ifrån.  
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Med tanke på ämnets känsliga natur fick informanterna vara anonyma. Vi tror att de känner 
sig mer anonyma med enkäter och att de svarar mer sanningsenligt än vad de kanske skulle ha 
gjort i en intervju. Detta tror vi beror på att de kanske inte skulle våga säga som det är i en 
intervju när man sitter öga mot öga. I en enkät är man mer anonym och vågar kanske kryssa 
för att man inte vet något om ämnet. Larsson (citerad i Starrin & Svensson, 1994) menar att 
när forskaren gör så att informanterna blir anonyma påverkar detta även validiteten. Vi har 
tagit beslutet att lägga informationen på ett säkert ställe där ingen obehörig kan komma åt 
den.  
 
Resultatdiskussion 
 
Resultatdiskussionen utgår från de tre övergripande frågeställningarna, detta för att underlätta 
för läsaren att ta del av resultatet. Vi har valt att benämna barnskötare och förskollärare som 
pedagoger. 
 
Vilka faktorer påverkar hur rustad pedagogen känner sig kring barn i sorg? 
  
Med den första frågan ville vi se om det fanns någon skillnad i upplevelsen om hur rustad 
pedagogen känner sig beroende på: 

• vilken utbildning denne har 
• pedagogens ålder 
• ålder på barngrupp 
• antal år i yrket 
• om de har en beredskapsplan på arbetsplatsen 
• om de har erfarenhet av barn i sorg 

 
För att få svar på den första frågan använde vi oss av Kruskal-Wallis test. Med detta kunde vi 
utläsa om det fanns någon skillnad i upplevelsen om hur rustad pedagogen känner sig bero-
ende på vilken utbildning denne har. Det var 26 barnskötare, 51 förskollärare och 2 med an-
nan utbildning. Det var inte någon utmärkande skillnad på hur rustad man kände sig beroende 
på om man var barnskötare eller förskollärare.  
 
Likaså visade det sig att det inte hade någon betydelse hur gammal pedagogen var dvs. om 
man var t.ex. 20 år eller 50 år. Man kände sig inte mer rustad för att man var äldre och kanske 
hade varit med om mer i sitt liv. Har man inte varit med om att ett barn bär på sorg spelar det 
ingen roll hur gammal man är. Detta resultat togs fram genom ett korrelationstest. 
 
Det var ingen signifikant skillnad på hur rustad pedagogen kände sig beroende på åldern på 
barngruppen. Denna information togs fram genom att göra Kruskal-Wallis test. Det var 30 
stycken som jobbade med barn i åldrarna 1-3 år, 27 stycken som jobbade med barn i åldrarna 
3-5 år samt 22 stycken med barn i åldrarna 1-5 år. Totalt blev det alltså tre grupper som jäm-
fördes.  
 
Under nästa frågeställning, antal år i yrket, gjordes ytterligare ett korrelationstest. Från detta 
utlästes att man inte kände sig bättre rustad för att man hade arbetat en längre tid inom samma 
yrke. Det har med andra ord ingen betydelse hur många år i yrket man har arbetat. Har man 
inte varit med om att något barn har dött i förskolegruppen eller mött något barn i sorg kan 
man inte känna sig mer rustad än en som bara har arbetat en kortare tid i yrket. Däremot var 
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det en av informanterna som påpekade att hennes ålder gjort så att hon hade fått livserfarenhet 
av död och sorgearbete. 
 
På frågan om man känner sig mer rustad om man har en beredskapsplan på sin arbetsplats, 
använde vi oss av Mann-Whitney test. Inte heller här kunde vi se någon signifikant skillnad. 
Med andra ord spelar det ingen roll om man har en beredskapsplan eller inte, man känner sig 
inte mer rustad för det.  
 
På den sista frågeställningen användes ytterligare ett korrelationstest. Här kunde vi däremot se 
att pedagogerna känner sig mer rustade beroende på hur stor erfarenhet de har. Korrelations-
testet visade en signifikant skillnad (r=0,237, p< 0, 05). Detta innebär att ju mer erfarenhet 
man har inom detta område desto mer rustad känner man sig.  
 
För att ändra på det fenomen att pedagoger upplever sig mer rustade att bemöta barn i sorg 
först när de har erfarenhet av det, bör man ute på förskolorna arbeta mer med detta. Så som 
det är nu känner pedagogerna sig rustade först när de har varit med om en händelse där någon 
i omgivningen dött. För att få fler pedagoger att känna sig säkrare inom detta område är det 
viktigt att pedagogerna har en öppenhet mot varandra. Givetvis får man först och främst tänka 
på sekretessen. Men med öppenhet menar vi att förskolorna kan vara öppna mot varandra i 
den mån att de kan kontakta varandra för att få råd och på så sätt bli något mer rustade på att 
ta emot barn i sorg. Självklart är det svårt att veta hur man skulle handla då något sådant in-
träffar, man kan förmodligen aldrig bli nog rustad, och hur man bäst ska hantera situationen 
beror ju även på den individen det berör. Det som fungerar mindre bra på ett ställe kanske 
fungerar bättre på ett annat, men det är ändå viktigt att man har någon form av beredskaps-
plan. Om personal som har erfarenhet inom området informerar de som inte har råkat ut för en 
sådan händelse kanske fler känner sig bättre rustade och på så vis kan pedagogerna lättare 
handskas med situationen om hur de ska gå tillväga då ett barn eller någon i dennes omgiv-
ning dött.  
 
På vilket sätt anser pedagoger i förskolan att de kan hjälpa och stödja barn i 
sorg? 
 
Den andra frågeställningen lyder som rubriken; ”På vilket sätt anser pedagoger i förskolan att 
de kan hjälpa och stödja barn i sorg”. För att lättare få en överblick över vad informanterna 
har svarat, är svaren indelade i övergripande rubriker som löper över de tre fallbeskrivning-
arna. Detta för att få en sammanfattning över vad informanterna har svarat.  
 
Samtal  
Många av informanterna skrev att då någon dog skulle de prata med barnen och föräldrarna 
om vad som hade hänt. Eventuellt skulle personalen ordna ett föräldramöte som tog upp äm-
net, barn i sorg. Att ha en öppen kommunikation mot föräldrarna och fråga om hur barnet 
beter sig hemma ansågs också vara av betydelse för många, detta för att lättare kunna hjälpa 
barnet genom sorgearbetet. Att fråga hur föräldrarna hanterar situationen hemma var också 
något som nämndes. En informant framhåller också att innan hon berättar för barngruppen om 
det som har hänt är det viktigt att hon tillfrågar barnets föräldrar om det är okey eller om det 
är något som föräldern vill göra. Att planera återkomsten tillsammans med föräldern och att 
höra efter hur de vill att förskolan ska gå tillväga är också något som nämns. I ”Lpfö 98” står 
det att det är viktigt att förskolan har ett bra samarbete med barnets föräldrar. Detta för att 
barnen ska få möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar (Lpfö, 1998). Det som vi 
anser kan vara bra att tänka på är att det är viktigt att man redan från början skapar en god 
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kontakt pedagoger-barn-föräldrar emellan. Har man denna grund kan det underlätta något när 
sådana här svåra situationer uppstår, när någon i barnets närhet dör och då denne drabbas av 
sorg.  
 
När det gäller det enskilda barnet skriver informanterna att de skulle fråga barnet om det är 
något speciellt han/hon vill prata om, kanske fråga om var han/hon tror att t.ex. mormor finns 
efter det att hon har dött etc. Vi har tidigare refererat till Bøge & Dige (2006) som menar att 
små barn inte uppfattar döden som oåterkallelig. De kan inte förstå att t.ex. mamma inte 
kommer tillbaka igen. En informant påpekar att denna skulle berätta sakligt att en person har 
dött och inte använda uttryck som ”somnat” eller ”gått bort”. Fahrman (1993) menar att det är 
viktigt att man inte använder sig av omskrivningar när man ska berätta för ett barn att någon 
har dött.  
 
Informanterna menar också att det är meningsfullt att låta barnet berätta om den döde, likaså 
att man inte tystar ner det hela. Flertalet informanter menade att det är viktigt att vara lyhörd 
för det barnen säger och att man lyssnar och besvarar frågor från barnet/barngruppen, när de 
vill prata om det som har hänt. Likaså att ge barnet tid att uttrycka sig. Man måste kunna 
svara på barnens frågor så enkelt och ärligt som möjligt, sanningen är bäst även om den kan 
vara hemsk. Att ställa frågor till barngruppen som handlar om döden och att pedagogen låter 
andra barn få berätta om sina erfarenheter kan göra att barnet i sorg inte känner sig ensam om 
det som hänt. I ”Lpfö 98” står det att förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla 
och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individen 
och syfta till att barnens förmåga till omtanke och empati om andra utvecklas (Lpfö, 1998). 
Alla i barngruppen har rätt att få veta vad som har skett, därför krävs det att man är öppen mot 
barnen. Om det är ett barn som har mist sin förälder eller liknande kan man i samlingen ha en 
diskussion med de andra barnen om hur de tycker att de skulle kunna göra för att barnet som 
bär på sorg ska må bättre. Samlingen kan vara en plats att ha en diskussion på, kring det in-
träffade.  
 
Redskap 
Att använda sig av leken, sagan och de estetiska uttrycksformerna var något som informan-
terna uppgav att de skulle göra. Märker de att barnet drar sig undan de andra barnen skulle 
pedagogerna använda leken som ett redskap för att lättare få barnet att komma in i gemenska-
pen med de andra barnen igen. En informant nämner att det kan vara bra om barnet även får 
möjligheten att leka ostört för att bearbeta händelsen. En annan informant påpekar att leken är 
viktig då den bearbetar och läker. Att låta barnen leka lekar om döden är något som återkom-
mer. En informant nämner även att denne skulle använda sig av rolleksmaterial som kan vara 
stimulerande för barnet. Det är av vikt att det ges utrymme för barnen att bearbeta det som har 
hänt via leken och skapande verksamhet.  
 
Informanterna skriver att de skulle läsa sagor för barnet och barngruppen, detta för att intro-
ducera ämnet men också för att ha något att samtala kring. Andra menar att de skulle använda 
barnlitteratur med anknytning till ämnet för att närma sig från ett annat håll. Ett förslag på en 
bok är; ”Adjö Herr Muffin”, av Ulf Nilson och Anna- Clara Tidholm. Det finns pedagoger 
som skulle rita/måla med barnen för att lättare bearbeta det som hänt och sorgen barnet bär på. 
Tidigare forskning visar att barn från 3-4 års ålder kan uttrycka många viktiga tankar och 
känslor genom att rita teckningar av händelsen (Dyregrov, 1999). Sången är också ett redskap 
som informanterna nämner att de skulle låta barnen använda sig av för att bearbeta händelsen 
och sorgen.  
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Kunskap  
Om något av de tre fallen skulle inträffa svarade en del av informanterna att de skulle skaffa 
sig någon form av kunskap. Vissa skulle läsa på inom ämnet genom litteratur, detta för att få 
vägledning. Andra hade kontaktat stödenhet/psykolog/specialpedagog eller annan kunnig per-
sonal för att få stöttning. Handledning, stöd och hjälp för att kunna gå vidare var också något 
man hoppades på att få av dessa ”yrkeskategorier” men att kontakta de för att bolla tankar var 
också något informanterna tog upp. Dyregrov & Raundalen (1995) menar att det kan vara bra 
att skaffa mental förberedelse och planering, detta dock före ett dödsfall för att bättre kunna 
handskas med situationen om något inträffar. Författaren menar att man skulle kunna ha en 
planeringsdag där man diskuterar hur man ska hantera situationen om det är någon som dör, 
gå på kurser, låta några av pedagogerna specialisera sig på området samt utarbeta en hand-
lingsplan för hur man ska göra i katastrofsituationer. En av informanterna påpekade att de är 
pedagoger och inte psykologer. Att diskutera tillsammans med arbetslaget och rektorn för att 
skaffa kunskap och gå vidare var andra lösningar. Rektorn ansågs ha en betydande roll, dit 
skulle pedagogen vända sig för att få stöd och för att få råd om hur de skulle kunna gå vidare 
på bästa sätt.  
 
Minnas 
Att ”minnas” den döde är också en faktor som många av informanterna uppger att de skulle 
arbeta med. De skriver att de skulle hålla en minnesstund där de tänder ljus och samtalar. Nå-
gon skriver att detta kan vara ett sätt att hedra familjen på och att det blir ”avslut”. Någon 
nämner att de skulle sätta flaggan på halv stång. Dyregrov (1999) påpekar att barn har ett stort 
behov av att minnas den som har dött samtidigt som de bearbetar det som har hänt. Worden 
(2006) anser även han att barn behöver hjälp med att minnas den döde. Man kan t.ex. göra en 
minnesbok där barnen får sätta in saker som har med den döde personen att göra. När barnen 
blir äldre kan de gå tillbaka till denna bok och se tillbaka på vem den döde personen var. 
 
Ställa i ordning ett sorg- minnesbord med blommor, foton och levande ljus är också något 
man kan göra för att bearbeta händelsen. Detta kan även barnet vara med och utforma. En bok 
kan ligga på bordet, barnet och föräldrarna kan skriva eller rita i denna. Att använda sig av ett 
minnesbord gör även andra medvetna om vad som har hänt. En del av informanterna skriver 
att de skulle använda sig av deras sorg- krislåda. Denna kan innehålla; en ram till ett fotografi, 
duk, levande ljus, dikter mm. Vissa menar att de skulle låta barnets saker vara kvar så att de 
har minnet av barnet kvar, men också att det är viktigt att ha det som en övergångsperiod trots 
att barnet inte kommer tillbaka.  
 
Några informanter påpekar att man hela tiden måste utgå från familjen och barnet för att få 
klarhet i hur de vill att allt ska hanteras. För att bearbeta och minnas det som hänt kan man 
skriva ett gemensamt brev till det döda barnet eller lämna saker. Teckningar kan skickas till 
begravningsbyrån. Någon nämner att hon skulle kunna prata med barngruppens föräldrar och 
de omkomnas släktingar om att alternativt vara med och sjunga på begravningen för att ta 
farväl.  
Rutiner 
Informanterna uppger att det är bra att använda sig av samma regler och rutiner som vanligt 
när någon i dess närhet dör. När det är kaos i livet kan det vara en trygghet att ha en fast punkt 
och att denne är sig lik. Stening (1999) menar att förskolan är en viktig plats med rutiner för 
barn i sorg. Informanterna menar vidare att det är viktigt att fortsätta som vanligt men man 
bör vara observant på det som barnet säger och gör. En informant menar att de skulle bemöta 
barnet på samma sätt som innan olyckan, de tar dagen som den kommer med de frågor och 
funderingar som barnet har. För barn är döden något naturligt, så det är inget de pratar om, om 
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det inte behövs. Det finns också de informanter som skriver att de inte oroar sig så mycket 
efter bara en månad, men de skulle höra med föräldrarna om hur barnet är hemma.  
 
Finnas till 
Finnas till för barnet är det en del informanter som skriver om. De skulle ge barnet närhet och 
hålla om det för att ge trygghet. Det är även av vikt att ägna extra mycket uppmärksamhet åt 
barnet under denna period och att trösta när det behövs, visa att man ser barnet och bekräfta. 
För att kunna ge det stöd och den närhet som barnet behöver kan det behövas sättas in extra 
personal. Det är även viktigt att barnet för sörja den tid som det behöver. En informant med-
ger att det är viktigt att man är lyhörd inför kropps- och verbala uttryck. Massage kan också 
vara ett bra alternativ. Informanterna skriver att det är viktigt att man tillåter alla känslor att 
komma fram, både barnens och personalens. Björklund & Eriksson (2000) menar att alla som 
jobbar med barn har ett stort ansvar, eftersom man ska kunna se och bekräfta hela barnet.  
 
Vilka faktorer påverkar pedagogers sätt att agera? 
 
Den sista frågeställningen lyder; ”Skiljer sig pedagogers agerande åt beroende på; 

• vem i barnets omgivning som mist livet 
• pedagogens år i yrket 
• ålder på barngrupp 
 

Vem i barnets omgivning som mist livet 
Skiljer sig då pedagogers agerande åt beroende på vem i barnets omgivning som mist livet? 
Vi kunde se att sättet att handla skiljde sig åt beroende på vem i barnets omgivning som mist 
livet, läs mer om detta nedan. 
 
I den första fallbeskrivningen är det ett barn i förskolegruppen som har mist sin mormor. Det 
vi kan se i detta fall är att om detta händer har man en diskussion med det barn som drabbats 
och dennes föräldrar. Man är också lyhörd för det som barnet säger. Pedagogerna hade också 
läst en bok för barnet för att introducera ämnet. Att ta kontakt med stödenhet, psykolog och 
specialpedagog är också något de skulle göra för att få råd och hjälp. Dyregrov (1999) påpe-
kar att några av de vanligaste förlusterna som barn drabbas av är när mor- eller farföräldrar 
dör. Sådana förluster kan upplevas smärtsamma då dessa personer ofta har haft viktiga upp-
gifter i barnens vardag. Tidigare forskning visar även att sorgen blir väldigt central för små 
barn när någon som står de nära dör, t.ex. mamma eller pappa. Detta beror på att det blir så 
påtagligt för barnen i vardagen, ingenting blir sig likt (Björklund & Eriksson, 2000).  
 
Vår andra fallbeskrivning handlar om ett barn som har mist sin ena förälder. I detta fall hade 
informanterna agerat på liknande sätt. De skulle lyssna och besvara frågor från barnet och 
barngruppen. De skulle även ta hjälp av specialpedagog, psykolog, stödenhet eller annan kun-
nig personal. Hillgaard, Keiser & Ravn (1998) menar att man bör vara uppmärksam på om 
barnet ändrar sitt beteende, t.ex. börjar stamma, kissar på sig, får ont i magen osv.  
 
I den tredje fallbeskrivningen är det, som vi tidigare nämnt, ett barn i förskolegruppen och 
dennes föräldrar som hastigt omkommer i en bilolycka. Här kan vi se en viss skillnad i peda-
gogernas agerande. Informanterna hade fortfarande berättat för barngruppen om det som har 
hänt och lyssnat på barnen när de vill prata men även svarat på frågor som barnen ställer. Det 
som skiljer detta fall från de två övriga fallen, är att informanterna menar att de skulle ha ställt 
i ordning ett sorg- minnesbord. Att använda sig av sorg- krislådan är också något man skulle 
ha gjort. De hade också haft en minnesstund. Dyregrov (1999) menar att då ett barn i försko-
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lan dör kan man samla barnen och ha en minnesstund tillsammans, tända ljus, plocka blom-
mor och ställa fram ett foto av den som har dött. Pedagogen kan också säga några ord om den 
som har dött. Behovet av att få hjälp av psykolog, kurator, specialpedagog och stödenhet är 
också större till skillnad från de två övriga.  
 
Pedagogens år i yrket 
Vi tog beslutet att dela in pedagogens år i yrket i tre grupper. Fördelningen blev följande; 
grupp 1: 1-8 år, grupp 2: 9-25 år och slutligen grupp 3: 26-35 år. Vi valde att benämna grupp 
1 som de som har arbetat en kortare tid, grupp två en lång tid och grupp tre mycket lång tid. 
Gruppindelningen gjordes efter kvartilerna som SPSS räknade ut. Det kan ju tyckas att de 
senare åren i grupp ett ska tillhöra en grupp då man jobbat länge, men med tanke på det ämne 
vi har så är det egentligen inte så länge man har arbetat. Troligen krävs det att man har jobbat 
ännu flera år inom yrket för att drabbas av att t.ex. ett barn i förskolegruppen dör. Fördel-
ningen på de olika grupperna blev även ojämnt fördelade beroende på att vi valde att följa 
SPSS uträkning. 25 % av pedagogerna tillhörde den grupp som hade jobbat kort tid, medan de 
som hade jobbat lång tid utgjorde 50%. De som hade arbetat inom yrket mycket lång tid var 
25%. Vi kunde klart och tydligt se att de flesta pedagogerna hade arbetat en lång tid inom 
yrket, mellan 9-25 år. Med anledning av detta kan det vara svårt att se skillnaden, vi måste ta 
hänsyn till att denna grupp är större när vi ser på eventuella skillnader.   
 
Samtal 
Om vi tittar på vad som skiljer sig åt i pedagogernas sätt att samtala så kan vi se att de som 
har arbetat kort tid samt de som har arbetat mycket lång tid, verkar vara de som hade kontakt 
med barnets föräldrar för att få svar på hur barnet visar sorgen hemma. Att de som har arbetat 
lång tid inte verkar ha denna kontakt vet vi inte vad det kan bero på, kanske är det slumpen. 
Med tanke på tidigare forskning så vore det ju av värde att alla grupper har denna kontakt med 
föräldrarna eftersom det har stort värde för dem. Dyregrov & Raundalen (1995) anser att det 
är värdefullt, när ett barn dör, för dennes familj om pedagogerna hör av sig till dessa, gör ett 
hembesök och visar medkänsla. En informant påpekar att man måste utgå ifrån familjen och 
barnet och lyssna på hur de vill att allt ska hanteras. 
 
Redskap 
De som skulle använda sig av redskap som att rita är endast de som arbetat kort tid och lång 
tid. Vad beror då detta på? Kan det vara så att detta har kommit in i utbildningen på senare år 
och att det därför är så att dessa två grupper ser detta som ett meningsfullt inslag? Björklund 
& Eriksson (2000) menar att det är viktigt att barnen får möjlighet till att gestalta och tala om 
sin sorg, detta kan göras genom att de får leka och måla.  
 
 
 
Kunskap 
Att på något sätt tillägna sig kunskap är något som mestadels de som har arbetat kort tid re-
spektive lång tid, skulle använda sig av i den mening att de skulle ta kontakt med utbildad 
personal utifrån, diskutera i arbetslaget och ta stöd av rektorn. Med tanke på att de som har 
arbetat mycket lång tid väljer att ”ta till sig kunskapen själv” så kan man ana att det är för att 
man inte vill be andra om hjälp, kanske för att man har jobbat så många år inom yrket och har 
en känsla av att man bör veta. Eller så anser de att de klarar av situationen bara de läser på 
inom ämnet.  
 
Minnas 
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Här finns det däremot inget som skiljer de olika grupperna åt, alla menar att detta är en viktig 
del av sorgearbetet. De skulle ställa i ordning ett sorg- minnesbord för att minnas den som 
dött. Björklund & Eriksson (2000) menar att det är viktigt att man synliggör det som har hänt 
för barnen i gruppen på förskolan. Om det är så att ett dödsfall sker, så bör barnen få vara med 
och skapa en minnesstund. Barnen kan komma med dikter, sånger och blommor.  
 
Rutiner 
Vilka är det då som anser att det är viktigt att följa de rutiner som finns på förskolan? Åter-
igen är det de som arbetat kort tid men även lång tid som utgör den största delen av denna 
punkt. Andersson (1999) menar att pedagogerna i förskolan ska kunna fortsätta att arbeta trots 
den sorg de upplever. Att fortsätta med de vardagliga rutinerna kanske är svårt även för peda-
gogen. Frågan är om man som pedagog kan hjälpa och stödja barnet i sorg när man själv bär 
på sorgen och kanske har svårt att arbeta. En informant påpekar just detta när hon får chansen 
att lägga till övriga kommentarer i enkäten. Hon menar att det i sådana här svåra frågor är 
viktigt att få stöttning av förskolepsykolog, detta så att man får bekräftat att man gör rätt. Men 
också för att få hjälp att hantera sin egen sorg.  
 
Finnas till 
Under denna kategori har vi även tagit med att det är tillåtet att låta alla känslor komma fram, 
både barnens och personalens. Detta tar alla grupperna upp, de som har arbetat kort, lång och 
mycket lång tid. Björklund & Eriksson (2000) menar att hoppets grund är kärleken. I kärlek 
till barnet ser man och vågar dela saker tillsammans. Ur detta kan en hoppfull framtid födas. 
 
Ålder på barngrupp 
Vi delade in vilken barngruppsålder man jobbar med i tre grupper utifrån de åldersgrupper 
som brukar förekomma på förskolor. Den första gruppen var 1-3 år, den andra 3-5 år och den 
tredje 1-5 år. Utifrån dessa grupper kan vi se hur pedagogerna skulle agera utifrån varje 
fallbeskrivning, om det skiljer sig åt beroende på om man arbetar i en barngrupp med de 
yngre barnen eller med de lite äldre barnen. 
 
Samtal 
Resultatet visar att det inte spelar någon roll i vilken barngrupp man jobbar. Det tycks vara 
viktigt för samtliga grupper att samtala om det som har inträffat. När det gäller att samtala 
med föräldrarna om hur barnet visar sorgen hemma så kan man se en skillnad. Här är det 
nästan enbart personalen som jobbar med barn i åldrarna 1-5 år som skulle tillämpa detta. 
Worden (2006) anser att barnen måste få tydlig information om det inträffade, de vuxna ska 
tänka på att anpassa informationen till barnens ålder. En av informanterna som arbetar med 
barn i åldrarna 1-3 år påpekade i övriga kommentarer i enkäten att en tumregel hon har fått 
lära sig är att; det barn frågar om är de mogna att få veta svaret på. 
 
Redskap 
Det som här skiljer informanterna åt är att de som jobbar med barn i åldrarna 1-5 år anser att 
det är viktigt att få in ämnet sorg i leken för att bearbeta det som har hänt, de övriga nämner 
inte detta. I forskningsbakgrunden kan vi läsa om att leken är så viktig för barn, där kan de 
bearbeta livets svåra sidor. I leken kan barnet visa sin vrede som i annat fall kanske inte hade 
kommit fram (Björklund & Eriksson, 2000). Genom leken får barn möjlighet att uttrycka 
olika känslor. Där skapas sammanhang mellan det förflutna och nuet, och där brottas barnet 
med det som hänt för att förstå det bättre (Dyregrov, 1999). Med tanke på vad tidigare forsk-
ning visar borde även de pedagoger som jobbar i de övriga barngrupperna tillägna sig detta 
mer. Kanske är leken ett så naturligt redskap att det är därför som det inte nämns. 
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Kunskap 
Vilka grupper är det då som skulle ta till sig någon form av kunskap inom området? Här tycks 
det inte vara någon skillnad beroende på vilken barngrupp man jobbar i. Det alla har gemen-
samt är att de skulle ta kontakt med specialpedagog, kurator, psykolog, stödenhet eller annan 
kunnig personal inom området. Hillgaard, Keiser & Ravn (1998) menar att barndomen är 
grundläggande för hela personligheten eftersom det är där det mesta av utvecklingen sker. 
Barnet klarar sig olika bra i det vuxna livet beroende på vilken hjälp barnet får i sin barndom. 
Hur barnet får hjälp att komma igenom en kris i barndomen har betydelse för hur det i framti-
den kommer att klara av olika krissituationer. Informanterna skulle även ta hjälp av litteratur, 
kring barn i sorg, för att tillägna sig mer kunskap och på så sätt få lättare att veta hur de ska 
agera. Detta är den enda punkten där det inte verkar vara någon skillnad på i vilken barngrupp 
man jobbar i. Oavsett i vilken barngrupp man jobbar så väljer pedagogerna att på något sätt ta 
till sig någon form av kunskap. Detta visar att det finns en osäkerhet inom området. För att 
ändra på detta borde pedagogerna i kommunen få någon form av fortbildning. Om pedago-
gerna ska kunna hjälpa/stödja barn i sorg på bästa sätt är det bra att ha någon form av bered-
skap innan det händer. 
 
Minnas 
Det som skiljer sig något åt är att de som jobbar med barn i åldrarna 3-5 år och 1-5 år skulle 
samla ihop teckningar och skicka till begravningsbyrån. De hade även skrivit ett gemensamt 
brev till det döda barnet. Att pedagogerna som jobbar med barn i åldrarna 1-3 år inte ägnar sig 
åt något sådant kan bero på att de jobbar med små barn. Det gör ju i och för sig även de som 
arbetar med barngruppen 1-5 år, men de kanske utgår ifrån de äldre barnen i denna grupp. 
Kan det vara så att de anser att små barn inte kan uttrycka sig på samma sätt med tal, text och 
bild? Dessa barn kanske inte har kommit så långt verbalt och inte ställer så många frågor som 
äldre barn gör. Propper (2003) menar att den emotionella mognadsnivån avgör hur mycket 
barn klarar av att sörja. Detta beror på hur gammalt barnet är. Bara för att det inte syns utanpå 
att barnet sörjer behöver det inte betyda att barnet har glömt den döde, barn klarar bara av att 
sörja lite i taget. 
 
Rutiner  
De som nämner att de skulle följa samma regler och riktlinjer som vanligt är de som jobbar 
med barn i åldrarna 1-3 år och med barn i åldrarna 1-5 år, dock enbart i det första fallet (där 
barnets mormor dör). I fallbeskrivning två nämner alla grupperna att de skulle följa rutinerna. 
I den sista fallbeskrivningen (där ett barn och dennes familj hastigt omkommer i en bilolycka) 
nämner inte informanterna något om rutinerna. Worden (2006) anser att det är viktigt att man 
fortsätter med rutinaktiviteter, i författarens studie visade det sig att de barn som klarade sig 
bäst var de som fortsatte med de dagliga rutinerna.  
 
Finnas till  
De som arbetar med barn i åldrarna 1-5 år är de som nämner att de skulle vara lyhörda, obser-
vera och visa att de finns till för barnet. Andersson (1999) menar att barnomsorgen är en om-
bonad verksamhet som präglas av omsorg och vänlighet med mycket närhet och känslor. Man 
är som pedagog en mycket viktig person i barnets liv när det inträffar en omskakande föränd-
ring. När ett barn mister en närstående, är dem som finns kvar mycket viktiga för barnet. Han 
menar också att barnen behöver en vuxen i sin närhet som tar hand om dem, oavsett ålder. 
Med tanke på denna tidigare forskning kan man ju tycka att alla grupper borde svara som in-
formanterna som jobbar med barn i åldrarna 1-5 år. Kanske är närhet och att finnas till för 
barnet något som är så självklart för de flesta att det därför inte nämns.  
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Sammanfattning av resultaten 
 
Syftet med studien var att få en uppfattning om hur pedagoger i förskolan upplever att de är 
rustade att bemöta barn i sorg, samt på vilket sätt de anger att de skulle hantera olika situatio-
ner beroende på vem i barnets omgivning som har dött. Resultatet visade att de pedagoger 
som har erfarenhet av barn i sorg upplever sig mer rustade än de som inte har erfarenhet inom 
detta område. Det visade sig även att pedagogerna hanterade situationen olika beroende på 
vem i barnets omgivning som mist livet. Om ett barn i barngruppen och dennes familj dör 
sätter pedagogerna in mer resurser till skillnad från om ett barns mormor eller ena förälder 
dör. Att ha en minnesstund och att ställa i ordning ett minnesbord förekommer endast när nå-
gon som står hela barngruppen nära dör, t.ex. ett barn i gruppen.  
 
På den första frågeställningen; Finns det någon skillnad i upplevelsen om hur rustad pedago-
gen känner sig beroende på, en rad olika faktorer såsom; vilken utbildning denne har, pedago-
gens ålder, ålder på barngrupp, antal år i yrket, om de har en beredskapsplan på arbetsplatsen 
samt om de har erfarenhet av barn i sorg. Det resultat som var mest utmärkande var att infor-
manterna upplevde sig mest rustade beroende på hur stor erfarenhet de har av barn i sorg.  
 
Med den andra frågeställningen ville vi få svar på hur pedagoger i förskolan känner att de kan 
hjälpa och stödja barn i sorg. Informanterna nämnde många olika sätt som vi delade in i över-
gripande rubriker; samtal, redskap, kunskap, minnas, rutiner och finnas till. 
 
Den tredje frågeställningen löd; Skiljer sig pedagogers agerande åt beroende på; vem i barnets 
omgivning som mist livet, pedagogens år i yrket och ålder på barngrupp. Resultatet visade att 
pedagogers agerande skiljer sig åt beroende på vem i barnets omgivning som dött. Är det ett 
barn och dennes familj som hastigt omkommer i en bilolycka hade informanterna pratat och 
lyssnat på barnen. De skulle även ha ställt i ordning ett sorg- eller minnesbord. De skulle även 
använda sig av en sorg- krislåda. Minnesstund är också något de skulle ha. Det fanns också ett 
större behov att få hjälp av psykolog, kurator, specialpedagog och stödenhet till skillnad från 
de övriga två fallen. 
 
Pedagogers agerande skiljer sig inte så markant om vi tittar på pedagogens år i yrket. Det som 
skiljer sig något är att de som har arbetat kort och mycket lång tid verkar ha en kontakt med 
barnets föräldrar för att få svar på hur barnet visar sorgen hemma. Det är endast de grupper 
som har arbetat kort tid och lång tid som nämner att de skulle använda sig av olika redskap för 
att kunna bearbeta och samtala om händelsen. Det är även dessa grupper som hade kontaktat 
kunnig personal för att få mer kunskap. Alla grupper hade läst litteratur för att tillägna sig 
kunskap. De grupper som har arbetat kort och lång tid är de som menar att det är viktigt att 
följa de rutiner som finns på förskolan.  
 
Pedagogers agerande skiljer sig något beroende på i vilken barngrupp de jobbar. De som job-
bar med barn i åldrarna 1-5 år skulle samtala med föräldern om hur barnet visar sorgen 
hemma. De menade även att det var viktigt att få in ämnet sorg i leken för att bearbeta det 
som har hänt, övriga nämner inte detta. Det som skiljer sig något åt är att de som jobbar med 
barn i åldrarna 3-5 år och 1-5 år skulle samla ihop teckningar och skicka till begravningsby-
rån. De hade även skrivit ett gemensamt brev till det döda barnet. Detta nämner inte de som 
jobbar med barn i åldrarna 1-3 år. Att vara lyhörd, observera och visa att de finns till för bar-
net nämner de pedagoger som jobbar med barn i åldrarna 1-5 år. 
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Informanterna fick i slutet av enkäten möjlighet att skriva kommentarer. Vi väljer att redovisa 
detta för att få ytterligare en diskussion om ämnet. En informant påpekar att det var svårt att 
svara på fallbeskrivningarna då det är så individuellt från barn till barn hur de visar sin sorg. 
Hon tillägger också att det är viktigt att prata och gråta tillsammans, likaså att det är viktigt 
med närhet. En annan informant påpekar att hon hade stor erfarenhet av barn i sorg och att allt 
hennes agerande skulle syfta till att stödja barnet i dess sorgearbete. Hon poängterar också att 
det är viktigt att förskolan är sig lik, då detta är en trygghet för barnet. 
 
Tre av informanterna påpekar att de inte förstår fråga tolv. En annan menar att det tog tid att 
fylla i enkäten och att det var svårt att hinna fylla i. Att det var komplexa frågeställningar att 
ta ställning till nämndes också. Nu efteråt kan vi förstå att vi kunde ha formulerat om fråga 
tolv på ett annat sätt. Vad vi menade med denna fråga var att om barnets föräldrar inte dök 
upp den tid då de skulle hämta barnet (pga. att de råkat ut för en olycka) så ringer förmodligen 
pedagogerna upp föräldrarna. Om de inte får tag på dessa vet de då vart de ska vända sig? Har 
de t.ex. ett extra telefonnummer till en nära anhörig? 
 
Några av informanterna menar att det inte finns några enkla eller rätta svar på fallbeskriv-
ningarna. En annan informant skriver att det känns som man aldrig kan vara nog förberedd, 
men att man inte ska vara rädd att be om hjälp utifrån. En annan påpekar att det är väldigt 
svåra frågor att ta ställning till. Ytterligare en menar att det är svårt att sätta sig in i hur man 
skulle agera i de olika situationerna, man vet aldrig hur man agerar förrän det händer. Att det 
är svårt att säga hur man skulle gå tillväga och hoppas att man aldrig får uppleva detta tas 
också upp. Trots detta menar två stycken av informanterna att det är ett tänkvärt ämne och att 
det kan hända vem som helst när man minst anar. Det är också bra att bli påmind om proble-
mets existens. Vi är medvetna om att det är svåra frågor att svara på, i synnerhet fallbeskriv-
ningarna. Men att ”tvingas” fundera över hur man skulle agera i en viss situation tror vi kan 
bidra till att man är någorlunda mer rustad än vad man var innan.   
 
Slutdiskussion 
 
Efter det att enkäterna hade samlats in upptäckte vi vissa svagheter. Med tanke på att vi valde 
att ha öppna frågor i enkäten i form av fallbeskrivningar så är det ju inte säkert att pedago-
gerna tänker på allt som de säkert skulle göra. Fler hade kanske valt att prata med föräldrarna 
om man hade satt detta som kryssfrågor. Några av dem som inte svarat på fallbeskrivningarna 
sa till oss att de inte hade haft tid. Många av de informanter som valde att inte delta tyckte att 
det verkade jobbigt att skriva ner hur de hade agerat på fallbeskrivningarna. Hade vi valt att 
endast ha kryssfrågor hade vi förmodligen fått in fler enkäter, men då hade vi inte heller nått 
den bredd vi ville uppnå med enkäterna. Vissa informanter svarade väldigt utförligt på fallbe-
skrivningarna medan andra valde att skriva mer kortfattat.  
 
Informanterna fick kryssa för vilken barngruppsålder de arbetar med i enkäten; 1-3 år, 3-5 år 
eller 1-5 år. Nu i efterhand inser vi att den sista gruppen innefattar båda de andra grupperna, 
vilket gör att det kan vara svårt att veta om de agerar olika beroende på åldern på barngrup-
pen. De i gruppen 1-5 år arbetar med både små och stora barn, vilket gör att det är svårt att 
urskilja vilken ålder de syftar på när de svarar.  
 
I fallbeskrivningarna tog vi upp tre olika typer av fall. Detta för att få svar på frågan; Agerar 
pedagogerna olika beroende på vem i omgivningen som mist livet. Frågan till informanterna 
lyder; Hur agerar du som pedagog och varför? I de två sista fallen gör vi även tillägget; Vad 
gör du gentemot barnet och barngruppen och varför? Efteråt inser vi att alla frågor borde ha 
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varit likadana för att lättare kunna se hur pedagogerna skulle ha agerat, nu svarar dem efter 
svaren på våra frågor. Kanske hade informanterna svarat helt annorlunda om de senare frå-
gorna skulle ha varit ställda som frågan i första fallet, nämligen; Vad gör du som pedagog och 
varför? Många av dem som har arbetat mycket lång tid har inte svarat på fallbeskrivningarna, 
vilket naturligtvis kan vara en orsak till att denna grupp skiljer sig från de övriga två. Att för-
delningen i grupperna (pedagogens år i yrket) var så ojämn var något vi var medvetna om, 
men vi valde som vi tidigare nämnt att göra denna indelning.  
 
Om vi går vidare i ämnet och ser tillbaka på vaccinationsanalogin, skulle vi kunna se barnens 
sorg som något som till början är en svårighet. Om vi vill kan vi hjälpa barnet att använda 
detta till något positivt när det blir äldre och det sker en besvärlig situation. När ett barn i för-
skolan drabbas av sorg borde pedagogerna bearbeta detta tillsammans med barnet. Detta för 
att underlätta för barnet i nuet men också för att stärka barnet så att han/hon klarar ett svårare 
bekymmer i framtiden. Något mer som talar för att det är bra om pedagogerna hjälper barnen 
att bearbeta deras sorg, är om man tänker på de överdeterminerade kriser som tidigare nämnts. 
Tänk på kvinnan som förlorade sin man i en bilolycka. Hade de vuxna i barnets omgivning 
arbetat med barnet när hennes far dog hade det kanske underlättat för kvinnan senare i livet 
när hennes man dog. Blickar vi tillbaka på tidigare forskning är det mycket som pekar på att 
det som händer i barndomen har stor betydelse senare i livet, (se Cullberg, 1994).  
 
Pedagoger i förskolan måste ta barns sorg på allvar, framtiden är barnen och om vi ska få en 
bra framtid måste vi börja där. Vi kan inte utgå ifrån att barn som inte visar sin sorg inte sör-
jer, att fråga barnet hur han/hon känner kan hjälpa barnet att bearbeta sin sorg. Självklart är 
det inte pedagogers uppgift att fungera som psykologer eller liknande, men vi kan ändå för-
söka hjälpa barnen att bearbeta den sorg de upplever. Stern (citerad i Perris, 1996) menar, som 
vi tidigare nämnt, att svårigheter i barndomen inte behöver utvecklas till något negativt i 
vuxen ålder. Att utgå från detta vore givetvis det enklaste sättet men med tanke på vaccina-
tionsanalogin (se, Broberg, Almqvist & Tjus, 2003) borde vi stödja barnet i dess sorg för att 
han/hon ska bli bättre rustade på att klara andra svårigheter senare i livet. 
 
Broberg, Almqvist och Tjus (2003) menar att barns villkor har försämrats under 1990-talet. 
Detta pga. av att det inom den offentliga sektorn har gjorts stora ekonomiska nedskärningar. 
Antalet barn i barngrupperna har ökat kraftigt och fler barn ska dela på färre vuxnas uppmärk-
samhet. Psykisk ohälsa bland de vuxna ökade under denna tid vilket slår tillbaka mot barnen. 
När lärarna i förskolan blir långtidssjukskrivna ersätts de av vikarier, vilket drabbar barnen. 
Om de vuxna inte själva mår bra hur ska de då kunna hjälpa barnen? Då barngrupperna under 
de senare åren har ökat till skillnad från personalen kan det bli svårt att hinna med alla barn. 
Hur ska vi göra för att ändra på detta? När det händer något i ett barns liv som t.ex. att någon i 
deras närhet dör behöver de mer stöd än vanligt, men som det ser ut idag kan man undra hur 
de ska hinna få detta stöd. En av informanterna i denna uppsats har erfarenhet från när en fy-
raårig flicka miste sin mormor som dog. Flickan verkade ha ett behov av att få prata av sig 
med en vuxen på förskolan men med inskolningar av många nya barn på förskolan fanns det 
inget utrymme för den lilla flickan att få någon extra uppmärksamhet, i en period som hon 
kanske behövde mer stöd än vanligt.  Tar vi vuxna barns sorg för lätt eller hinner vi inte med 
den?  
 
Återigen, denna undersökning visar att de pedagoger som upplever sig bäst rustade är de som 
har erfarenhet av barn i sorg. Det som vore intressant att forska vidare om inom detta ämne, 
barn i sorg, skulle vara om det är så att den tanke vi har om att erfarna pedagoger delar med 
sig av sin erfarenhet till dem som känner sig mindre rustade, kan göra så att även de känner 
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sig mer kunniga inom området. Ytterligare en forskningsfråga skulle kunna vara; Hur känns 
det för barnen och föräldrarna, kan de märka någon skillnad bland de erfarna pedagogerna och 
de mindre erfarna pedagogerna? Har pedagogers roll någon betydelse för den vidare utveck-
lingen hos barn som drabbats av sorg? 
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Enkätundersökning- Barn i sorg                                                                Bilaga 1                      
 

 



 
Hej! 

 
Vi heter Linda Werner och Maria Ottosson. Vi läser till lärare med inriktning för-
skola/förskoleklass på lärarprogrammet vid högskolan i Vänersborg. Utbildningen är 140 po-
äng varav 10 poäng av dessa omfattar examensarbete, där har vi valt att fördjupa oss kring 
barn i sorg då någon i deras omgivning mister sitt liv.  
 
Pedagoger i förskolan kommer troligen någon gång under deras yrkesverksamhet att möta ett 
barn i sorg. Syftet med denna enkät är att få en uppfattning om hur väl förberedda/rustade 
pedagoger i förskolan är på att bemöta barn i sorg. Vi vore mycket tacksamma över om ni 
kunde fylla i denna enkät, då den är ett underlag för vårt examensarbete. 
 
Enkäten består inledningsvis av frågor som rör dig och din utbildning. Därefter kommer ett 
antal påståenden där du kryssar i det svar som du anser stämmer bäst, endast ett svarsalterna-
tiv/fråga. Avslutningsvis har vi tre fallbeskrivningar där du med ord får beskriva hur du skulle 
ha gått tillväga i en specifik situation. 
 
Du kommer att vara anonym och svaren kommer inte att kunna härledas till dig personligen. 
Vi kommer och samlar in enkäterna onsdagen den 31/5. Vi är medvetna om att det är kort om 
tid men vi ber er att ha överseende med detta. 
 
Har du frågor eller synpunkter kan du maila eller ringa oss. 
linda.werner@student.hv.se      mobil: 0736-396733 
maria.ottosson@student.hv.se   mobil: 070-4497208 

 
Kön:  
 man 
 kvinna 
 
Ålder:…………………………………………….. 
 
Min utbildning är: 
 barnskötare 
 förskollärare 
 fritidspedagog 
 annat; vad:……………………………………… 
 
Jag jobbar med barn i åldrarna: 
 1-3 år 
 3-5 år 
 1-5 år 
 annat; vad:……………………………………... 
 
Hur länge har du arbetat med barn inom förskolan? (denna eller någon annan) 
 År:………………………………………………. 
 
 
 1. Har ni en beredskapsplan som vänder sig till barn i sorg på din arbetsplats? 
      ja 
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      nej 
 
Svara på en av följande frågor nedan:    
 2a. Om ni har en beredskapsplan,                     
       har du behövt använda den? 
       ja                                                              
       nej 
 
 2b. Om ni inte har en beredskapsplan,   
       känner du att ni skulle behöva en?                   
        ja                                                                                                                                                                
        nej                          
 

           Stämmer           Stämmer         Stämmer        Stämmer  
                       helt                 delvis             dåligt             inte alls 
 
  3.  Jag har stor erfarenhet av                                                                                 
       barn i sorg  
 
  4.  Jag vet hur jag ska bemöta                                                                                
        barn i sorg 
 
  5.  Jag känner att förskolan har ett                                                                        
       stort ansvar att hjälpa och stödja  
       barn i sorg 
 
  6.  Jag anser att min arbetsplats har                                                                      
       tillräcklig beredskap för att bemöta 
       barn i sorg 
 
 7.  Jag tycker att det är jobbigt att                                                                       
      prata om döden med barn 
 
 8.  Jag har fått fortutbildning kring                                                                         
      barn i sorg 
 
 9.  Jag skulle vilja ha mer kunskap                                                                       
      om barn i sorg 
 
 10.  Jag vet hur jag ska hantera                                                                                
       en situation om en nära 
       anhörig till ett barn dör, 
       t ex en mormor 
                    
11.  Jag vet hur jag ska  hantera                                                                                                           
       en situation om ett barn i  
       förskolegruppen dör 
 
12.  Jag vet vem jag ska vända mig                                                                           
       till om båda barnets föräldrar  

 



       omkommer i en olycka 
 
13.  Jag vet vart jag ska vända mig                                                                           
       om jag har frågor kring barn 
       i sorg 
   
 
 
Fallbeskrivning 1 
Ett barn i förskolegruppen har mist sin mormor. Barnet har varit mycket ledset och dragit sig 
undan de andra barnen. Det har nu gått en månad sedan det inträffade och barnet visar fortfa-
rande stor sorg.  
Vad gör du som pedagog och varför? 
 
 
 
 
 
 
 
Fallbeskrivning 2  
Ett barn i förskolegruppen har varit hemma en längre tid med anledning av att han/hon har 
mist sin ena förälder i en bilolycka. Du har nu fått reda på att barnet ska komma tillbaka till 
förskolan.  
Vad gör du som pedagog gentemot barnet och barngruppen och varför? 
 
 
 
 
 
 
 
Fallbeskrivning 3 
Ett barn i förskolegruppen och dennes familj omkommer hastigt i en bilolycka.  
Vad gör du som pedagog gentemot barngruppen och varför? 
 
 
 
 
 
 
 
Har du något du vill tillägga i denna enkät:………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Tack för Din medverkan! 
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