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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Varje år förlorar cirka 3 200 barn i Sverige någon av sina föräldrar och varje år 
dör cirka 500 barn. Sannolikheten är därför stor att pedagoger i förskolan någon gång under 
sitt yrkesverksamma liv kommer att möta barn i sorg. Barns sorg är ofta lika stark som de 
vuxnas, men skillnaden är att barn inte visar sina känslor på samma sätt. När ett barn drabbas 
av sorg är det alltid de vuxnas ansvar att samtala med barnet om det inträffade. I vår kultur är 
det inte vanligt att vi pratar med barnen om döden, ofta använder sig de vuxna av 
omskrivningar som t ex ”Farfar har gått bort”. Det skapar förvirring hos barnet eftersom de 
inte förstår symboliken i språket. När någon i barnets närhet dör, ställer sig ofta pedagoger i 
förskolan frågan om vilket ansvar som vilar på dem. En handlingsplan är ett redskap som de 
kan använda sig av när ett barn befinner sig i sorg. Det är en garanti för att varken barn eller 
pedagoger lämnas ensam i en svår situation. 
 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilken kunskap några pedagoger i förskolan har 
om barn i sorg och hur de bemöter sörjande barn, samt hur de beskriver döden för barnen och 
vilken beredskap som finns för krishantering. 
 
Metod: Studien är av kvalitativ art och underlaget till studien är sju intervjuer som 
genomfördes med pedagoger på två olika förskolor i en kommun. Intervjufrågorna har 
formulerats utifrån studiens frågeställningar. 
 
Resultat: Pedagogerna anser att det viktigaste för dem att tänka på när de ska möta ett barn 
i sorg är att vara lyhörd och se till varje barns behov. Några skulle vänta på att barnet börjar 
prata om det, medan några andra skulle ta upp det med barnet. För att hjälpa barnen att 
bearbeta sin sorg skulle de bl.a. svara på barnets frågor, tillåta känslor, läsa böcker om ämnet 
och ge barnet mycket uppmärksamhet. Pedagogernas kunskap om barn i sorg är begränsad. 
Hälften av dem har varit på en föreläsning och den andra hälften har ingen utbildning alls 
inom ämnet. Samtal med barnen om döden förekommer, men då endast på initiativ av barnen. 
Dessa samtal inträffar oftast ute i naturen när de hittar döda djur eller vid måltider då barnen i 
lugn och ro sitter och samtalar tillsammans med pedagogerna. De flesta av pedagogerna säger 
att man kommer till himlen efter döden, de vill på så sätt förmedla ljus och hopp. Några andra 
av pedagogerna anser att det är föräldrarnas uppgift att förmedla sin tro och uppfattning 
vidare till sina barn och vill därför inte påverka dem med sin egen uppfattning. Osäkerheten 
kring om de har någon handlingsplan för barn i sorg är stor. De flesta av pedagogerna hävdar 
att de inte har någon på deras förskola.  
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Inledning 
 
Varje år förlorar cirka 3 200 barn någon av sina föräldrar och varje år dör cirka 500 barn 
(Bøge & Dige, 2006). Både förskola och skola kommer någon gång i kontakt med barn som 
på olika sätt drabbats av dödsfall. Oavsett om det är ett barn, en förälder eller en personal på 
förskolan som har dött är det viktigt att de vuxna i barnens närhet har kunskap om barns 
sorgreaktioner och hur de ska hantera situationen. Av alla tänkbara dödsfall är förlust av 
föräldrar det som drabbar barn allra hårdast och får de svåraste följderna. Barnen förlorar inte 
bara en människa som stod för kärlek och omvårdnad, de förlorar därmed också sin trygghet 
och sin stabilitet i vardagen (Dyregrov, 1990). Barn upplever ofta lika stor sorg som de vuxna 
och känner saknad, längtan, tomhet, rädsla, skuld osv. I många fall visar inte barnet sina 
känslor på samma sätt, vilket kan göra att de vuxna inte tror att de sörjer alls. Men barns sorg 
är ofta både stark och långvarig (Gyllenswärd, 1997). 
 
När ett barn mister en nära anhörig och befinner sig i kris behöver barnet vuxna som stöttar 
och hjälper det genom sorgen. När Tsunami-katastrofen inträffade julen 2004 blev behovet av 
krishantering i skolor och förskolor stort. Beckman (2005) skriver i en artikel i tidningen 
Förskolan: 
 

Tsunami-katastrofen i södra Asien har fått stora följder i Sverige. Hur många barn som är 
drabbade av att nära anhöriga har dött vet vi inte än. Men det är många. Nu är dessa barn i chock. 
Nästa fas är att förstå för att kunna bearbeta. Omgivningen spelar stor roll, och som förskollärare 
kan man göra mycket i den processen som kommer efter den akuta krishanteringen, säger 
förskollärare Ann Ljunggren, som är van att möta barn i sorg genom den stödgrupp hon arbetar i. 

 (Beckman, 2005 s. 3) 
 
Barns förståelse av döden varierar beroende på ålder och mognad. Dyregrov (1999) hävdar att 
barn under två år inte förstår vad döden innebär. Han menar att först vid två och ett halvt års 
ålder kan de få en uppfattning om vad döden är, även om de inte förstår innebörden. Barn 
under fem år uppfattar inte döden som något slutgiltigt, de tror att den går att ta tillbaka. De 
förstår inte heller att personen har slutat att andas eller att hjärtat har slutat slå och att alla 
människor en gång ska dö. I åldrarna fem till tio år börjar man förstå att döden är definitiv och 
att den som har dött aldrig kommer tillbaka (Dyregrov 1990).  
 
Vuxna vill ofta skona barnen från döden och undviker därför att samtala med dem om det. 
Om vi inte svarar på frågor och undviker att prata om döden märker barnet det och kan få 
uppfattningen om att döden inte är något man pratar om. Deras tankar och funderingar stängs 
inne och kan därmed bli obearbetade och svårhanterliga för barnen. Som vuxen bör man på ett 
tryggt sätt hjälpa barnen att utforska döden, istället för att undanhålla den (Huntley, 1996). 
 
En av anledningarna till att jag har valt att studera denna problematik är för att jag för cirka ett 
år sedan träffade en pojke på en förskola som var rädd för att sova. Han somnade på kvällarna 
men vaknade efter någon timme och skrek av smärta i kroppen. Efter flera 
läkarundersökningar kunde en psykolog konstatera att den bakomliggande orsaken till 
smärtorna på natten var att pojken var rädd för att sova. Anledningen till det var troligtvis att 
ett annat barn, som pojken var bekant med, hade omkommit i en olycka och att någon vuxen 
då hade sagt att det barnet hade somnat in. Detta uttalande från en vuxen fick smärtsamma 
och långvariga konsekvenser för pojken. Efter det tillfället började jag fundera på hur vi 
vuxna pratar med barn om döden och vilka konsekvenser det kan få. Jag frågade mig också 
hur barn sörjer och hur vi vuxna kan stötta barnet. En annan anledning till att jag har valt att 
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skriva om barn i sorg är för att vi under utbildningen till lärare inte har haft en enda 
föreläsning som har berört detta ämne. Med tanke på att man som lärare i förskolan garanterat 
kommer att möta barn som befinner sig i sorg med anledning av ett dödsfall, är det viktigt att 
ha kunskap och viss beredskap för att på bästa sätt hjälpa de barnen.  
 
Därför är det betydelsefullt och intressant att undersöka hur pedagoger i förskolan bemöter 
barn i sorg och hur de förklarar döden för barnen. Barn kan uppleva sorg av många olika 
anledningar, den här studien handlar om sorg i samband med dödsfall. 
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Bakgrund 
 
 
Styrdokument 
 
I läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 1998) betonas omsorg om varje enskild individ där 
barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska stå i centrum. Det är 
betydelsefullt att personalen, i samspel med både barn och föräldrar, ser till att barn med 
svårigheter får det stöd som de behöver under vistelsen i förskolan. 
 

Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med 
hänsyn till egna behov och förutsättningar. 
(Lpfö 98, s. 5) 

 
Vidare ska barn få möjlighet att uttrycka och bearbeta känslor genom den skapande och 
gestaltande leken (Lpfö 98) 
 

Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla 
verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, 
inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och 
lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och 
bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. 
(Lpfö 98, s. 6) 

 
 
Handlingsplan 
 
Syftet med en handlingsplan är att pedagogerna på förskolan ska ha ett redskap som de kan 
använda sig av när någon närstående till barnet har dött. På så sätt finns det en garanti för att 
varken personal eller barn lämnas ensam. En handlingsplan kan bl.a. innehålla hur akuta 
situationer ska hanteras, vem som ska informeras, hur det ska gå till och av vem och hur man 
på ett konkret sätt kan arbeta med död och sorg på avdelningarna. Den bör också innehålla hur 
hela personalgruppen ansvarar för att det blir ett gemensamt uppdrag. Målet med en 
handlingsplan är att inget barn ska känna sig övergivet i sin sorg. Finns det en beredskap för 
att möta dessa barn kan man bespara dem många problem både som barn och senare i 
vuxenlivet (Bøge & Dige, 2006). 
 
När en familj drabbas av dödsfall uppstår det ofta problem om vilket ansvar och vilka krav 
som vilar på personalen i förskolan. Enligt Bøge och Dige (2006) är det ett problem att 
pedagogen känner att den tränger sig på. Deras erfarenhet visar dock att föräldrarna upplever 
det som befriande när pedagogerna frågar och undrar. I sådana situationer vill föräldrarna och 
andra anhöriga ofta berätta och tycker att det är till stor hjälp för både dem själva och för 
barnet. Eftersom pedagogerna har ansvar för att barnet ska må bra i förskolan behöver de veta 
vilka omständigheter som finns runt barnet. Om man har en handlingsplan för barn i sorg på 
förskolan kan föräldrar få en bättre förståelse för att all information mellan föräldrar och 
pedagoger är viktig för barnets välbefinnande. En handlingsplan bör visas för föräldrar när de 
skolar in sitt barn. 
 
Bøge och Dige (2006) anser att det är viktigt för pedagoger att lita på sin professionellitet. 
Även om personal i förskolan inte har fått någon utbildning om barn i sorg har pedagoger ofta 
stor erfarenhet av många olika barn. Dessutom har de kunskap om barns utveckling och 
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lärande. För att en handlingsplan ska fungera praktiskt behöver pedagogen ha insikt om att 
han/hon utgör grunden och har ansvar för att den utformas och tillämpas. Det är naturligt att 
pedagoger ofta känner sig otillräckliga i svåra situationer. Men det viktigaste är ändå att tänka 
på att man ska vara medmänniska och ett stöd för barnet. I sin roll som professionell ingår 
också, att vid behov, frånsäga sig ansvaret och ta hjälp av andra professionella människor som 
har andra kunskaper och erfarenheter t ex psykolog eller socialarbetare.   
 
 
Allmänna sorgreaktioner 
 
När en nära anhörig dör kan det ge både fysiska och psykiska reaktioner hos människor. De 
fysiska reaktionerna kan bl.a. vara magont, huvudvärk, dålig aptit och sömnlöshet. De 
psykiska reaktionerna kan yttra sig som ångest, förvirring och skuld (Hillgaard, Keiser & 
Ravn, 1998).  Hur människor sörjer är individuellt, men de olika stegen i sorgprocessen följer 
ofta ett liknande mönster. Skillnaden, menar Fyhr, (1999) är hur man är rustad för att bearbeta 
sorgen. Cullberg (2003) talar om fyra faser som en människa går igenom vid en kris.  
 
Chockfasen 
Människans naturliga försvarsmekanism gör att den drabbade inte kan och vill förstå vad som 
har hänt. Personen ifråga kan utåt sett verka lugn och sansad, men upplever panik och 
overklighetskänslor inombords. Vederbörande blir ofta glömsk och minns inte senare vad som 
har hänt. Chockfasen varar allt ifrån en liten stund till några dagar.  
 
Reaktionsfasen 
Personen börjar ta in och förstå det som har hänt. Han/hon ifrågasätter varför det har hänt och 
försöker finna förklaringar. Vid dödsfall har personen svårt för att släppa taget om den som 
har dött och hör ofta den dödes röst. Denna fas håller i sig i cirka fyra till sex veckor. 
 
Bearbetningsfasen 
Personen kan se framåt och tänka på framtiden. Den eventuella skuld som vederbörande 
kände över det inträffade har ofta minskat. Denna fas pågår i ungefär ett år efter traumat.  
 
Nyorienteringsfasen 
Den innebär att individen lever med det som har hänt men det får inte så stort utrymme i 
personens vardag. Det upplevda traumat hindrar inte personen från att leva, men det finns i 
bakhuvudet och känns stundtals mycket smärtsamt. Denna fas fortsätter hela livet. 
 
 
Sorgreaktioner hos barn 
 
Alla människor bearbetar sin sorg individuellt och olika. Barn kan uppleva sin sorg lika stor 
som vuxna men den kan gestalta sig på andra sätt. Beroende på vilka omständigheter som 
rådde vid dödsfallet hanterar barnen sin sorg på olika vis. Det som spelar in är bl.a. var och 
hur dödsfallet inträffade, vem som dog, vilket stöd barnet har fått av de vuxna och vilken 
mognadsnivå barnet har. (Bøge & Dige, 2006). 
 
Likgiltighet 
När ett barn får reda på att någon i dess närhet har dött kan det reagera mycket olika. 
Reaktionerna kan bestå av att de inte bry sig alls till att de får starka emotionella utlopp. Det 
är vanligt, framförallt hos de yngre barnen, att de inte visar någon reaktion alls. De tar emot 
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dödsbeskedet utan att visa några känslor och kan sen fråga om det får gå ut och fortsätta leka. 
För föräldrar och andra vuxna kan det upplevas som förvånande och ibland kallsinnigt. Men 
för barnen kan det vara ett sätt att hantera sina starka känslor när de får ett sådant besked. De 
behöver bearbeta det lite åt gången, det blir för mycket för dem att ta in på en gång. En annan 
orsak till en sådan reaktion kan också vara att barnet är för litet för att förstå vad som har hänt 
(Dyregrov, 1999).  
 
Ångest, rädsla och sömnrubbningar 
Små barn visar ofta sin rädsla och ångest genom att ständigt vilja vara hos föräldrarna eller 
den föräldern som är kvar. Deras behov av närhet och trygghet ökar. De kan bli oroliga, 
gnälliga och få plötsliga vredesutbrott. En annan reaktion hos små barn är att de får 
sömnstörningar. De har svårt att slappna av när de ska sova och tankar och fantasier tar 
överhanden (Dyregrov 1999). Hos de lite äldre barnen visar sig rädslan genom att de själva 
blir rädda för att dö eller någon mer som står dem nära. De får också svårt för att slappna av 
och är hela tiden beredda på att något ska hända. De äldre barnen kan få svårt för att somna 
och ofta vill de ha någon vuxen hos sig och ljuset tänt (Dyregrov, 1990). Barnen kan också 
sova oroligt och få mardrömmar. Eftersom drömmarna ofta bearbetar och reflekterar vårt inre 
kan den sorg och ängslan som barnen håller borta under dagen komma tillbaka i drömmen. 
Det kan vara oerhört förvirrande för barn om de som har dött lever i drömmen eftersom små 
barn ofta har svårt för att skilja på fantasi och verklighet. Sömnrubbningar kan också bero på 
att någon vuxen har sagt att den döde har somnat in. Då vågar inte barnet somna eftersom det 
är rädd för att inte vakna mer (Fahrman, 1993). 
 
Ilska och behov av uppmärksamhet 
Ofta kan barn bli arga på den som har dött. De känner sig övergivna och lägger stor skuld på 
den bortgångna. Ofta känner vuxna likadant. Vissa barn blir inåtvända och tysta medan andra 
barn blir utagerande och riktar sin ilska mot människor i dess omgivning. Anledningen är att 
barnet mår känslomässigt dåligt och att det behöver uppmärksamhet från omgivningen. Ofta 
vill barnet ha bekräftelse i sin sorg. När övriga familjen också har drabbats av sorg och förlust 
har de kanske inte den tid och ork över till barnet som det är van vid, barnet kräver då mer 
uppmärksamhet av andra i sin omgivning (Fahrman, 1993). 
 
Nedstämdhet och isolering 
Till skillnad mot vuxna sörjer barn i kortare stunder och de minsta barnen visar sällan sin sorg 
genom att gråta. Vuxna kan då få uppfattningen om att barnen inte sörjer längre eller att 
barnet har glömt den döda, men för barnen är det ett sätt att göra sorgen hanterbar. Det kan 
kännas svårt för en vuxen att se ett barn sörja, vilket kan leda till att de väljer att inte se när 
barnet är i behov av stöd. Barnet kan då känna sig mycket ensamt och övergivet i sin sorg 
(Propper, 2003). Ibland blir barnen nedstämda och isolerar sig både i hemmet och på 
förskolan. Anledningen till det kan bero på att föräldrarna inte orkar engagera sig i sina barn 
lika mycket efter dödsfallet som innan. Ofta behöver man fånga upp de här barnen och hjälpa 
dem hitta tillbaka till leken tillsammans med andra barn (Dyregrov, 1999).   
 
Skuld och skam 
Ibland kan barn ta på sig skulden till dödsfallet och tro att det är hans eller hennes fel att 
personen dog. Om barnet någon gång har önskat livet ur t ex. ett syskon och syskonet sen dör 
tar barnet lätt på sig skulden och tror att det var han eller hon som påverkade det. Barn i tre till 
fyra års ålder tror sig kunna påverka omgivningen genom tankar och önskningar och ser sig 
då lätt som orsak till olyckan (Dyregrov, 1999).   
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Regression  
I samband med svåra kriser kan barnet gå tillbaka i sin utveckling. Det kan t ex. börja suga på 
tummen och kissa på sig. För barnet är det ett sätt att hantera situationen och brukar gå över 
när barnet har anpassat sig till situationen och bearbetat det som har hänt (Fahrman, 1993). 
 
Fysisk smärta 
Barn som befinner sig i sorg kan också få fysiska symtom som huvudvärk och magont. Ibland 
kan fysisk smärta göra så att barnet får stor uppmärksamhet från föräldrarna, vilket i sin tur 
kan göra att smärtan förstärks eftersom barnet behöver den uppmärksamheten. Det blir en ond 
cirkel (Dyregrov, 1990). 
 
Bearbetning av döden 
Enligt Dyregrov (1999) bearbetar och hanterar barn sin vardag och sina känslor genom lek. 
När ett barn har varit med om något hemskt visar det sig ofta i leken. Barnet har ett behov av 
att skapa sig en förståelse för det som har hänt. Barn som har varit med om att någon i dess 
omgivning har dött kan leka begravning eller att de själva dör. Då kan det vuxna delta i leken 
på barnens villkor genom att stötta och hjälpa dem hantera det svåra. Knutsdotter Olofsson 
(1999) påpekar att alla människor har ett behov av att uttrycka sina känslor och upplevelser. 
När något svårt har inträffat behöver vi vuxna prata med någon och bearbeta det som har hänt 
för att på sikt må bra igen. Barn har samma behov av att bearbeta saker men eftersom de inte 
har samma förmåga att uttrycka sig genom språket leker de istället. Stig Jonsson är präst och 
har skrivit boken Bron över mörka vatten tillsammans med Annika Hagström (Jonsson & 
Hagström, 1991). Han arbetade i Kista församling när en bussolycka i Norge inträffade med 
barn och vuxna ifrån Kista. Han skriver om ett exempel där barns behov av att bearbeta döden 
framkommer tydligt. 
 

Begravningen i Kista Kyrka av de omkomna barnen var en händelse som ingen kunde undgå, inte 
ens de små barnen. Att händelsen berörde dem visade sig bl.a. i att de nu lekte begravning. Tolv 
kors satt nedstuckna i sanden, kottar hade blivit kistor, och så levde sig barnen in i hela 
begravningsceremonin. De hade inte själva varit med i kyrkan, men de hade hört vuxna tala om 
det, de hade sett bilder och känt stämningen. Nu uttryckte de själva vad de kände och upplevde 
och gjorde det i lekens form. 
(Jonsson & Hagström, 1991 s. 129) 

 
Genom leken kan barnen bearbeta det som har hänt tillsammans med sina vänner. I vissa fall 
kan dessa lekar bli tvångsmässiga där ingen får komma in och störa eller ändra något i leken. 
Ibland minskar inte heller leken den oro och ängslan som barnet upplever. Då kan det behövas 
professionell hjälp för att på bästa sätt hjälpa barnet (Dyregrov, 1999). 
 
 
Hur man bemöter människor i sorg 
 
Att möta människor som har varit med om en förlust och befinner sig i sorg, kan vara 
besvärligt för de människor som finns runt den sörjande. De vet inte hur de ska bete sig, vad 
de ska säga eller göra. Förr i tiden när döden var en del av vardagen hade människor en större 
kunskap om hur man stöttade och hjälpte någon som befann sig i sorg. Idag har man förlorat 
mycket av den kunskapen eftersom döden ofta sker på sjukhus eller ålderdomshem. Anhöriga 
till sörjande lägger då över mycket ansvar på professionella människor som arbetar inom 
vården istället för att själva hjälpa den sörjande genom att finnas till hands och vara 
medmänniska. Sorg är ingen sjukdom, utan en process som hjälper människor hantera och 
bearbeta en svår förlust (Fyhr, 1999).   
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Fyhr (1999) menar också att eftersom vuxna, till skillnad från barn, kan uttrycka sina känslor 
och tankar i ord har de lättare att tillsammans med andra människor tala om sin sorg. För att 
stödja den som sörjer ska man vara en god lyssnare, det innebär att man inte behöver säga så 
mycket själv utan bara lyssna på vad den sörjande har att säga. Att vara närvarande och finnas 
till hands är också viktigt för den som vill hjälpa en sörjande. Det skapar trygghet att veta att 
man kan få hjälp med praktiska saker eller någon som lyssnar när man behöver prata. Det kan 
också vara betydelsefullt att kunna tolka den sörjandes signaler, vill personen inte ha någon 
hjälp eller något sällskap vid ett tillfälle ska detta accepteras. Att visa respekt och förstå att det 
tar tid att sörja är viktigt. 
 
Frisdal (2001) hävdar i sin doktorsavhandling om lyhördhet, att det utgör grunden för god 
omsorg och att individens förmåga till att känna empati är viktig i relation till andra 
människor. Lyhördhet handlar om kommunikation och bemötande av människor. Det innebär 
att pedagogen bör kunna lyssna och ha kunskap om att kommunikation kan ske på flera olika 
sätt och att den inte behöver vara verbal, utan kan ske med hjälp av kroppsspråket. 
 
 
När ett barn drabbas av sorg 
 
Dyregrov (1990) hävdar att när ett dödsfall inträffar behöver barnen ha ordning och struktur i 
sin vardag. Därför är rutiner mycket betydelsefullt för barnen, de behöver ha fasta tider för 
måltider och ritualer vid sänggående osv. Det skapar en trygghet mitt i kaoset över det 
inträffade. Andersson (1999) påpekar att barn skapar sin första självbild när de är mycket små 
och blir burna, vaggade och får mycket fysisk kontakt av sina föräldrar. Den upplevelsen av 
närhet och trygghet vid beröring, bär barnen med sig och får ett stort behov av när de upplever 
kaos. Barnet behöver då tröst genom att någon vuxen håller om det, kramar det och vaggar 
det. Enligt Dyregrov (1999) kan barnet känna av när den vuxna befinner sig i sorg. Dels ser 
barnet på föräldrarnas och andra vuxnas ansiktsutryck att något har hänt och de kan också 
höra det på tonfallet och att rösten inte låter som den brukar. Sen märker ofta barnet att de inte 
får lika mycket fysisk kontakt som innan. De vuxna som också befinner sig i kris har ibland 
varken tid eller ork att ge det till barnen. Detta kan göra att barnen blir oroliga, gnälliga och 
klängiga. I en sådan situation är det viktigt att tänka på att ge barnen mycket närhet och 
beröring. Det ger barnen trygghet och kan dämpa inre spänningar. Dessutom kan det 
förebygga fysiska och psykiska problem på längre sikt.  
 
När ett barn drabbas av sorg är det alltid vi vuxna som har ansvar för att prata och samtala 
med barnet om det som har hänt. Det räcker inte med att vi säger till barnet att det får komma 
och prata med oss när det vill, utan det är vår skyldighet att ta kontakt med barnet och inbjuda 
till samtal. För små barn kan det vara svårt att uttrycka sig verbalt om sina tankar och känslor 
eftersom de inte har ett fullt utvecklat språk. Då är det upp till pedagoger, föräldrar och andra 
vuxna att försöka tolka de signaler som barnet sänder ut. Många vuxna undrar hur ärliga de 
kan vara mot barnen när de ställer frågor om svåra saker. Eftersom barnet har visat att det har 
en viss förståelse och mognad om ämnet, i och med att frågan har ställts, är det också 
mottagligt för att höra sanningen (Bøge & Dige, 2006). Som vuxen ska vara ärlig mot barnen 
och inte dölja saker kring dödsfallet. Det är viktigt att inte försöka försköna döden utan på ett 
sakligt sätt svara på barnens frågor. Barnen ska också få vara med vid ceremonier, 
minnesstunder och begravningar. I annat fall känner sig barnet uteslutet från de vuxnas värld 
vilket kan leda till ångest och förvirring hos barnet (Dyregrov 1990).  
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Eftersom barn sörjer lite åt gången kan de vuxna uppleva det som att de inte sörjer alls. I ett 
sådant läge är det viktigt att inte pressa barnet och ställa krav på att det ska sörja. Barn sörjer 
ofta utan att visa de vuxna eftersom de vill skona sina föräldrar från mer sorg (Dyregrov, 
1990). Enligt Fahrman (1993) ser sorgprocessen olika ut hos olika barn men det är ändå 
viktigt att barn får komma igång med sin sorgprocess direkt efter dödsfallet. Det är viktigt 
eftersom barnet annars kan stanna upp i sin utveckling. Det kan också få svåra konsekvenser 
för barnet senare i livet då det inträffar en ny kris. En obearbetad sorg kan göra att den nya 
krisen blir värre. 
 
Frisdal (2001) betonar att lyhördhet är en viktig del av barns utveckling och att den vuxne 
behöver vara lyhörd inför barnets behov. Pedagogen bör leva sig in i barnets situation och 
stödja barnet i sina funderingar och uttryckssätt. Hon nämner ett exempel på en undersökning 
som gjordes på en förskola och där syftet var att ta reda på hur pedagogernas förmåga till 
lyhördhet påverkade de barnen som gick på förskolan, i jämförelse med samma antal barn 
som var hemma med sina föräldrar. Undersökningens resultat visade att pedagogerna måste 
vara lyhörda inför barnets behov för att de ska kunna anpassa sig och känna sig trygga i 
förskolan. Eftersom en separation från sina föräldrar kan innebära stress och ångest för ett 
barn behöver pedagogerna se till barnets behov av kroppskontakt och kommunikation för att 
motverka nedstämdhet hos barnet.   
 
 
Att samtala om döden  
 
Enligt Huntley (1996) är det viktigt att vuxna pratar med barn om döden i vanliga 
vardagssituationer. Att ta till vara på tillfällen när de bjuds t ex. när man ser en död fågel på 
gatan eller när katten kommer hem med en död mus i munnen. Av naturen kan vuxna få 
många uppslag på att prata om liv och död. Det naturliga kretsloppet kan också symbolisera 
en människas liv.   
 
Omskrivningar och metaforer 
När vuxna samtalar med barnet efter ett dödsfall av en anhörig bör de försäkra sig om att 
barnet har förstått vad som har hänt. Barn kan ofta få fantasier om hur de döda ser ut och hur 
olyckan inträffade och som inte stämmer överens med verkligheten. Deras version av vad som 
har hänt behöver inte komma fram genom att barnen pratar om det, det kan man också se 
genom teckningar som barnen ritar och de frågor som de ställer. Det är viktigt att låta barnen 
ställa sina frågor om och om igen. Det gör att barnet kan öka sin förståelse av det som har 
hänt. För de vuxna kan det kännas tjatigt och svårt att behöva besvara dessa frågor, men för 
barnets skull måste man svara ärligt och så konkret som möjligt (Dyregrov, 1990). 
 
I vår kultur är det inte vanligt att vi pratar om döden och använder ordet död, särskilt inte när 
vi pratar med barn. Vuxna använder sig ofta av omskrivningar av döden t ex ” Mormor har 
gått bort. Hon har somnat in” osv. Barn har ett konkret tänkande och förstår inte symboliken i 
språket. Säger någon till barnet att mormor har somnat in, istället för att använda ordet dött, 
kan barnet bli rädd för att somna på kvällarna och tro att det aldrig kommer att vakna mer. Att 
använda sig av ordet död när man pratar med små barn är mer konkret för dem och skapar inte 
någon ångest eftersom de inte vet vad det innebär. De kan leka att de är döda och sedan 
uppstå igen (Fahrman, 1993). 
 
När det gäller att använda sig av metaforer finns det tre teorier som skiljer sig ifrån varandra. 
Enligt James och Friedman (2003) är det bäst att undvika alla slags metaforer och 
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omskrivningar när man talar med barn. Deras sinnen utvecklas fortfarande och de har svårt för 
att översätta metaforerna till verkligheten. Dyregrov (1990) hävdar att om ett barn inte är van 
vid att höra om himlen, Gud eller Jesus, bör man inte heller ta upp detta när någon har dött. 
För vuxna är det lättare att ta till sig och förstå sådana begrepp, men för barn kan det innebära 
förvirring. Han hävdar dock att man kan använda sig av religiösa begrepp om det är en del av 
barnens vardag och ifall de innan dödsfallet har hört om himlen och Gud. Vid sådana tillfällen 
ska man bara hålla sig till enkla begrepp som att ”Gud kommer att ta hand om farmor” och 
inte säga ”Gud har hämtat hem farmor”. Øvreeide (2001) anser att metaforer fungerar bäst för 
barnet om de är med och konstruerar den. Om barnet tillsammans med den vuxne bygger upp 
en metafor kan barnet lättare ta det till sig och få en ökad förståelse för begreppet.  
 
Stig Jonsson (Jonsson & Hagström, 1991) berättar att han, i sitt arbete som präst, alltid 
försöker beskriva det som händer efter döden med bilder och symboler. När han beskriver 
livet efter döden vill han alltid försöka förmedla både sorg och hopp. Ibland använder han sig 
av Körsbärsdalen dit Jonatan och Skorpan kommer i Astrid Lindgrens bok Bröderna 
Lejonhjärta. I Körsbärsdalen är allt lugnt och fridfullt och där får man möta sina nära och kära 
som också har dött. Jonsson använder sig också av en bok som heter Sommarlandet av Eyvind 
Skeie som beskriver livet efter döden. I sommarlandet finns det en sommaräng där man kan 
välja årstid och där är det aldrig natt, bara dag. En mamma som hade förlorat både sin son och 
man i en olycka hade funnit tröst i den metaforen. 
 

Hon finner också en tröst i prästens ord om himlen, inte för att det måste vara precis så han säger, 
utan för att hon tycker om att tänka sig himlen så: en sommaräng där hennes döde make och döde 
son går alldeles levande, hand i hand.  
- Dit ska jag också, säger hon och tillägger: så måste jag tänka, annars finns det inget som håller 
mig kvar här. 
Bilder som ger tröst. 
Metaforer som gestaltar tankar. 
(Jonsson & Hagström, 1991 s. 13) 
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Syfte och frågeställningar 
 
 
Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka vilken kunskap några pedagoger i förskolan har om barn i 
sorg och hur de bemöter sörjande barn, samt hur de beskriver döden för barnen och vilken 
beredskap som finns för krishantering. 
 
 
Frågeställningar 
 

• Hur bemöter pedagogerna barn i sorg? 
• Vilken kunskap har pedagogerna om barn i sorg? 
• Hur samtalar pedagogerna med barn om döden? 
• Vilken beredskap finns på förskolan för att möta barn i sorg? 

 
 
Metod 
 
Metodval 
 
För att få information och en djupare förståelse för hur pedagoger uppfattar och bemöter barn 
i sorg och hur de samtalar med barn om döden, valde jag en kvalitativ ansats. Anledningen till 
att jag valde den metoden var för att jag genom följdfrågor och ett personligt möte kunde få ut 
mer av en intervju och dess frågor, än om jag skulle ha delat ut enkäter. Kvale (1997) menar 
att forskaren vid en intervju tar del av människors berättelser, vilket gör att den intervjuades 
åsikter, uppfattningar och erfarenheter synliggörs.  
 
 
Genomförande 
 
Först tog jag kontakt med rektorerna på respektive förskola för att få ett godkännande om att 
komma dit och dela ut mitt missivbrev. Därefter åkte jag till varje förskola och delade ut mitt 
brev samtidigt som jag informerade dem om att det var helt frivilligt att delta och att 
intervjuerna kunde avbrytas när de ville, samt att all information skulle behandlas anonymt. 
All den informationen framkom också i brevet. Enligt Trost (1994) är missivbrevets 
utformning viktig eftersom det ska motivera de tillfrågade personerna att delta i 
undersökningen. Pedagogerna fick en veckas betänketid, men kunde naturligtvis svara med en 
gång om de ville. Varje intervju var beräknad att ta cirka 30 minuter. För att minnas så 
mycket som möjligt av det som informanten berättade, var det viktigt att jag kunde sitta kvar i 
rummet för att skriva och dokumentera med en gång. Ejvegård (1993) anser att 
minnesanteckningar ska göras omedelbart efter intervjun för att man som intervjuare inte ska 
glömma för mycket av det informanten har sagt. 
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Urval 
 
Intervjuerna genomfördes på två olika förskolor i en kommun. Sammanlagt genomfördes sju 
intervjuer. Jag valde ut två förskolor som jag kände till och där personalen visste vem jag var. 
Eftersom barn i sorg kan vara ett svårt ock känsligt ämne att tala om, ansåg jag att det fanns 
en större chans att få pedagogerna att ställa upp på en intervju om de kände mig. På så sätt 
kunde det kännas tryggare för dem och inte så utelämnande som det kunde ha gjort med en 
helt okänd person. 
 
 
Dataproduktion 
 
Intervjufrågorna konstruerades utifrån studiens syfte och frågeställningar. Intervjuerna 
dokumenterades med hjälp av stödord som jag direkt efter intervjun utvecklade och 
omformulerade. Intervjun var halvstrukturerad, vilket betyder att jag använde mig av färdiga 
frågor, men ordningen kunde kastas om och omformuleras beroende på vad informanten 
svarade och vilka frågor han eller hon kom in på. Kvale (1997) skriver att en halvstrukturerad 
intervju utgår efter ett tema med förslag på frågor, men anpassas efter vad informanten svarar.  
Jag gjorde ett medvetet val att inte använda bandspelare eller annan teknisk utrustning för att 
spela in samtalen. Anledningen till det var att det kunde kännas stelt och obekvämt för 
informanten att bli inspelad. Kvale (1997) menar att respondenten måste känna sig trygg för 
att man som intervjuare ska få ut så mycket som möjligt av intervjun. På grund av ämnets 
känsliga karaktär kunde vetskapen om att samtalet spelades in förstärka känslan av obehag. 
Ejvegård (1993) påpekar att användande av bandspelare kan göra att informanten känner sig 
osäker och hämmad och på så sätt inte våga svara uppriktigt på frågorna. När jag valde att inte 
använda bandspelare eller liknande kunde jag öka mina chanser att få informanter att ställa 
upp på intervjun. Naturligtvis finns det fördelar med att använda bandspelare som t ex. att 
man kan lyssna flera gånger på samtalet, man behöver inte dokumentera något under intervjun 
och det blir inte något bortfall av information. Men med tanke på mitt ämne övervägde 
nackdelarna med inspelning och därför valde jag bort det. 
 
 
Studiens giltighet 
 
Validiteten i en studie är ett mått på hur giltig undersökningen är och om metoden som 
används mäter det som den avser att mäta (Kvale, 1997).  För att stärka validiteten i min 
studie och förvissa mig om att intervjufrågorna höll en hög kvalitet, bad jag en diakon att läsa 
igenom mina intervjufrågor innan intervjuerna genomfördes. Eftersom diakoner har stor 
kunskap inom ämnet sorg och död och dessutom har stor erfarenhet av att möta människor 
som sörjer, kunde hon ge synpunkter på frågornas utformning och relevans och därmed 
kvalitetssäkra intervjufrågorna. Hennes synpunkter ledde till att jag ändrade ordningen på 
mina intervjufrågor samt att jag omformulerade en av frågorna. 
 
 
Etiska aspekter 
 
När man forskar om människor bör forskaren gå efter tre etiska riktlinjer enligt Kvale (1997). 
Dessa tre riktlinjer är informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. Informerat 
samtycke innebär att man informerar de tillfrågade personerna om att deltagandet är frivilligt 
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och de kan avbryta sitt deltagande när de vill. Det innebär också att man informerar om syftet 
med studien och hur undersökningen kommer gå till. Konfidentialitet betyder att de personer 
som medverkar i studien är anonyma och ingen information om deras identiteter kommer att 
redovisas. Denna information stod i det missivbrev som jag delade ut till pedagogerna. 
Dessutom informerade jag dem muntligt om detta då jag besökte förskolorna. Konsekvenser 
innebär att man måste se till så att undersökningen går till på ett så smärtfritt sätt som möjligt 
för undersökningspersonerna. Den diakon som gick igenom mina intervjufrågor tittade på 
dem ur en etisk synvinkel och såg därmed till att de inte var opassande eller kränkande. 
 
 
Bearbetning och analys 
 
Efter att jag hade samlat in materialet av intervjuerna, granskade jag dem och kategoriserade 
dem. Olsson och Sörensen (2001) skriver att när forskaren analyserar sina data vill han/hon 
göra den överskådlig. Jag försökte se likheter och skillnader mellan de olika informanternas 
svar och berättande. Patel och Davidson (2003) påpekar att det är viktigt att börja bearbeta 
intervjuerna så snart som möjligt efter intervjun, eftersom man lätt glömmer information som 
kan vara av stort värde för studien. För att inte missa viktig information som framkom under 
intervjun gjorde jag en första analys av intervjuerna senare samma dag. Med tanke på att jag 
inte använde någon bandspelare var det angeläget för att inte gå miste om betydande 
information. I bearbetningen av intervjuerna var det viktigt att jag var så neutral som möjligt 
för att jag inte skulle vinkla eller påverka resultatet. Patel och Davidson (2003) betonar att det 
inte finns något bestämt sätt att bearbeta det införskaffade materialet när man arbetar utifrån 
en kvalitativ ansats. Genom att analysera intervjuerna kunde jag jämföra informanternas 
uppfattning och kunskap samt få svar på hur de bemöter och talar med barn om sorg.  
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Resultat 
 
Utifrån syftet som är att undersöka vilken kunskap några pedagoger i förskolan har om barn i 
sorg och hur de bemöter sörjande barn, samt hur de beskriver döden för barnen och vilken 
beredskap som finns för krishantering, redovisas resultatet under följande områden: 
 
 
Kunskap 
Bemötande 
Samtal 
Krisberedskap 
 
 
Kunskap 
 
Pedagogernas kunskap om barn i sorg 
 
Tre av informanterna anser sig ha viss kunskap om barn i sorg och grundar det på en 
föreläsning som de fick chansen att gå på för cirka ett år sedan. Föreläsningen handlade om 
barns sorg och de olika stadier som barn sörjer i. Informanterna hävdar att det inte är 
tillräckligt för att hantera barn i sorg men att de ändå har en grund att stå på. En av 
informanterna har för flera år sedan varit på en föreläsning om barn i sorg och som 
anordnades av Svenska kyrkan.  
 

G: Jag kommer ihåg att föreläsaren berättade att man skulle vara ärlig mot barnen och inte försöka 
försköna döden eller ljuga om vad som har hänt. Om man ljuger för barnet och säger att den döde 
har rest bort och barnet efter ett tag upptäcker att han eller hon har blivit lurad, blir sorgen över att 
ha blivit sviken av en vuxen större än den sorg som barnet skulle ha upplevt om det fick reda på 
att personen hade dött.  

 
De tre övriga informanterna anser sig inte ha någon kunskap om barn i sorg. Samtliga 
informanter påpekar att de inte kan minnas att de fått någon utbildning inom ämnet på 
lärarutbildningen eller barnskötarutbildningen. 
 
 
Behov av kunskap för att hantera barn i sorg 
 
Samtliga informanter anser att de behöver ha mer kunskap om ämnet. Några konstaterar 
samtidigt att det inte är något som de har tänkt på eftersom de inte har varit med om en 
situation där ett barn mist en nära anhörig.  En informant säger: 
 

F: Jag skulle verkligen behöva ha mer kunskap om ämnet. Även om det är svårt att vara förberedd 
på en sådan situation skulle det kännas skönt att ha lite mer kött på benen. 

 
 
Förekomst av kompetensutveckling om barn i sorg 
 
Tre av informanterna svarar att de har fått kompetensutveckling och syftar då på en valbar 
föreläsning som kommunen erbjöd. En av informanterna har varit på en föreläsning som 
svenska kyrkan anordnade där de bjöd in människor som arbetade med barn. En annan av 
informanterna svarar att hon har blivit erbjuden en föreläsning om barn i sorg, men var 
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tvungen att välja en annan pga. att det var fullbokat på den när hon anmälde sig. Två av 
informanterna kan inte minnas att de varken har fått eller blivit erbjuden någon 
kompetensutbildning inom ämnet. 
 
 
Bemötande 
 
Det viktigaste för en pedagog att tänka på när man möter ett barn i sorg 
 
Utifrån intervjusvaren kan följande kategorier utläsas: vara lyhörd, finnas till hands, besvara 
frågor, förståelse för att alla sörjer olika, vänta på att barnet tar initiativ, kroppskontakt, 
observant på hela barngruppen, samarbeta med föräldrarna, lugn och ro, inte ställa krav på 
barnet. 
 
Vara lyhörd 
Alla informanter svarar att det är viktigt att vara lyhörd och observera det drabbade barnet lite 
extra. För att hjälpa barnet bearbeta det som har hänt behöver pedagogen se barnets behov och 
lyssna på vad barnet säger för att förstå hur barnet har uppfattat situationen. 
 
Finnas till hands 
De flesta informanterna nämner att pedagogen hela tiden bör finnas i barnets närhet och vara 
till hands om det behöver stöd och tröst. Barnet ska inte känna sig övergivet, utan trygg i att 
den vuxne finns i närheten. 
 
Besvara frågor 
Det är betydelsefullt med tanke på att frågor kan komma upp om det inträffade och då 
behöver en vuxen vara närvarande och kunna svara barnen så uppriktigt som möjligt. Som 
vuxen ska man inte vara rädd för att prata med barnen om det inträffade.  
 
Förståelse för att alla sörjer olika 
En av informanterna tycker att det är viktigt att ha insikt i och en förståelse för att alla sörjer 
olika och att sorg kan ta sig uttryck på många olika sätt.  
 

C: Jag tycker det är viktigt att man tänker på att alla människor har olika behov och sörjer på sitt 
sätt. Barn som är i sorg kan bli arga, ledsna, tysta eller väldigt aktiva. Då är det viktigt att visa 
barnet att alla känslor är okej.  

 
Vänta på att barnet tar initiativ 
Om en nära anhörig till ett barn hade dött skulle inte informanterna ta initiativ och börja prata 
med barnet om det, utan väntat på att barnet tar kontakt med dem. En av dem anser att barnet 
börjar prata om det när det är moget och att det kan ta flera veckor. Tre av informanterna 
ändrar sig dock under intervjuns gång och säger att de skulle ta upp det med barnet om det är 
en nära anhörig som har dött t ex förälder eller syskon.  
 

A: Men det är klart, om en förälder eller ett syskon dör skulle jag nog ta upp det med barnet för de 
behöver ju prata om det. Om de inte får prata om det bär de det inom sig. Barn behöver älta saker 
om och om igen. 

 
D: I första hand skulle jag ha väntat på att barnet kommer till mig och pratar, men om det inte gör 
det skulle jag nog fråga barnet hur det är. På så sätt frågar jag mer allmänt och ger barnet en chans 
att själv ta upp ämnet. 
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G: Jag tycker det är viktigt att låta barnet förstå att man gärna lyssnar. Jag skulle kanske fråga 
barnet hur det mår men inte själv nämna något om dödsfallet. Fast egentligen skulle man kanske 
vara mer rak mot barnen och fråga mer rakt på sak? Jo, så hoppas jag att jag skulle göra. Man 
tänker att det egentligen är föräldrarnas ansvar att hjälpa barnet genom sorgen, men eftersom vi är 
på neutral mark borde vi nog ta ett större ansvar när det gäller att låta barnen bearbeta sin sorg. 

 
Kroppskontakt 
Några av informanterna tycker att det är av stor betydelse att hålla om barnen och ge dem 
mycket kroppskontakt genom att krama om dem och låta dem sitta i pedagogens knä. 
Eftersom beröring skapar lugn och trygghet kan det hjälpa barnet i sorgen. 
 
Observera hela barngruppen 
Det är inte bara viktigt att se till det drabbade barnet utan också till hela barngruppen eftersom 
de övriga barnen hör både barn och vuxna prata om dödsfallet. Barnen kan då få funderingar 
som de behöver prata med en vuxen om.  

 
C: Man måste tänka på att det inte bara är det drabbade barnet som behöver stöd. Ofta drabbas 
hela barngruppen när något hemskt inträffar. 

 
Lugn och ro 
En informant påpekar att barnet ska ha tillgång till lugn och ro ifall det behöver komma ifrån 
de övriga barnen en stund.  
 
Inte ställa krav på barnet 
En av informanterna anser att man inte ska ställa några krav på barnet eftersom det är i 
obalans och inte kapabel till att ta till sig information och nya intryck. Som pedagog behöver 
man ha överseende med att barnet kan vara okoncentrerat. 
 
Sammanfattande resultat 
Informanterna anser att det är viktigt att vara lyhörd och uppmärksam på hur barnet mår och 
att pedagogen ska finnas i barnets närhet för att kunna stötta. Pedagogen ska svara ärligt på 
barnets frågor och ha förståelse för att sorg kan ta sig uttryck på flera olika sätt. Vissa av 
informanterna säger att de skulle vänta på att barnet kommer till pedagogen och vill prata om 
det inträffade, de skulle inte ta initiativ att själva börja prata med barnet om händelsen. Några 
andra av informanterna menar dock att barn behöver prata om svåra saker och skulle ta upp 
det om inte barnet gjorde det självmant. I svåra stunder behöver barnen få mycket 
kroppskontakt och tillgång till lugn och ro. Det är viktigt att inte ställa krav på det drabbade 
barnet eftersom det befinner sig i kris och är i obalans. Informanterna anser att pedagoger ska 
se till hela barngruppen och inte bara till det drabbade barnet vid dödsfall. De menar att barn 
hör och uppmärksammar det som har hänt och kan då också behöva hjälp och stöttning. 
 
 
 
Erfarenhet av barn i sorg med anledning av dödsfall 
 
Endast en av informanterna har i sitt arbete mött barn i sorg. Det var för ca 20 år sedan då ett 
barn som gick på den avdelningen där hon arbetade omkom i en trafikolycka.  
 

C: Olyckan inträffade på eftermiddagen och vi i personalen fick beskedet på morgonen dagen 
efter. Vi samlade barnen i smågrupper, tände ett ljus för att lugna ner stämningen och berättade 
vad som hade hänt. Man märkte på barnen att de inte kunde ta in och förstå det inträffade. De 
fortsatte leka som vanligt. Det tror jag är viktigt att tänka på, att lek och skratt är läkande. På den 
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tiden pratade man inte så mycket om barns sorg och jag tror inte att någon psykolog var 
inkopplad. Idag tror jag det är annorlunda. 
 

De övriga informanterna påpekar att de har haft tur och är lyckligt lottade som inte har haft 
något barn som mist en nära anhörig. De påpekar dock att de har mött barn som har mist sina 
mor- och farföräldrar men att de inte har upplevt att de barnen sörjer. Eftersom det är få av 
informanterna som har någon erfarenhet av barn i sorg påpekar de att det är svåra frågor att 
svara på och att de inte har tänkt så mycket på detta ämne.  
 
 
Pedagogernas metoder för att hjälpa barn att bearbeta sin sorg 
 
Utifrån intervjusvaren kan följande kategorier utläsas: besvara frågor, tillåta känslor, ge 
barnet uppmärksamhet, läsa böcker, rita och berätta, sorgelåda, vardagliga rutiner. 
 
Besvara frågor 
Några svarar att de skulle svara på de frågor som barnen ställer. Flera av dem svarar att man 
ska svara på barnens frågor, men inte mer. De menar att det barnen vill och behöver ha reda 
på frågar barnen om. 
 
Tillåta känslor 
De anser också att det är viktigt att tillåta känslor och inte försöka avleda barnen när de är 
ledsna.  
 

D: För att barnen ska få utlopp för det de känner behöver de få gråta. Då är det viktigt att vi 
pedagoger tillåter dem att göra det och inte försöker avleda dem. 

 
Ge barnet uppmärksamhet 
En av informanterna säger att hon skulle ge barnet mer uppmärksamhet än vanligt eftersom 
det kanske inte får lika mycket tid och uppmärksamhet av föräldrarna när något svårt händer 
inom familjen. 
 
Läsa böcker 
De flesta av informanterna anger att de skulle läsa böcker för barnen som handlar om ämnet. 
Då kan barnen identifiera sig med sagofigurerna och deras känslor.  

 
B: Jag skulle nog läsa böcker som handlar om döden. Då kan barnen förstå att det finns fler som 
känner som dem och att de inte är ensamma med sin sorg. 

  
D: För att få barnet att börja prata om det som har hänt skulle jag kanske börja med att läsa en bok 
som handlar om hur man kan känna sig när någon dör. Det kan vara en bra inledning. 
 
   

Rita och berätta 
En informant säger att hon skulle låta barnen rita och berätta det som har hänt.  
 
Sorgelåda 
På en av förskolorna har de sorgelådor som de kan använda sig av ifall en anhörig till ett barn 
skulle omkomma. I varje sorgelåda finns en fotoram där de kan sätta in ett kort på den döda. 
Det finns också en ljusstake, stearinljus, tändstickor och en duk, allt färdigt för att användas 
om någon i barnets närhet skulle dö och man behöver samlas för att berätta och minnas. I 
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lådan finns också böcker, dels en handbok för personalen där det står vad man bör tänka på 
och göra när ett barn befinner sig i kris och sorg, men också en diktbok. 
 
Vardagliga rutiner 
Eftersom ett dödsfall inom familjen innebär en kris för både vuxna och barn, påpekar ett par 
av informanterna hur viktigt det är att barnen får komma till förskolan och få rutiner och 
struktur. En av dem säger: 
 

F: Jag tror det är oerhört viktigt att barnen får komma till oss på förskolan när det är kaotiskt 
hemma. Förskolan är ju en neutral plats utan sörjande vuxna och vi har ingen anknytning till det 
som har hänt. Det är viktigt att de får komma och leka med sina kompisar och göra det som tillhör 
vardagen. 

 
Sammanfattande resultat 
Informanterna skulle svara på barnens frågor och visa barnen att det är okej att visa känslor 
och tillåta dem att vara ledsna. De anser att det är viktigt att ge barnet uppmärksamhet. För att 
underlätta barnens sorgarbete nämner någon att hon skulle låta barnen rita och berätta medan 
några andra informanter säger att de skulle läsa böcker för barnen som handlar om att förlora 
någon man tycker om. Flera av informanterna skulle använda sig av en sorgelåda, vilket de 
anser kan hjälpa barnen att minnas och sörja. De påpekar också hur viktigt det är att barnen 
får komma till förskolan och göra det som tillhör vardagen, där får de leka med sina vänner 
och umgås med vuxna som inte befinner sig i sorg. 
 
 
Samtal 
 
Förekomst av samtal med barnen om döden 
 
Alla utom två av informanterna svarar att de pratar med barnen om döden. De informanter 
som svarar att de inte samtalar med barnen om döden påpekade att anledningen till det är att 
de arbetar på en småbarnsavdelning och de barnen är för små för att förstå innebörden av att 
vara död. På följdfrågan om hur och när det sker kan följande kategorier utläsas: på initiativ 
av barnen, i naturen, vid måltider, allhelgonahelgen. 
 
På initiativ av barnen 
Samtliga som svarade ja på frågan säger att det endast sker ifall barnen tar upp det. De menar 
att de inte har några problem med att samtala med barnen om döden, men att det samtidigt är 
ett invecklat ämne som de inte tar upp utan anledning.  
 
I naturen 
Flera av informanterna säger att det då oftast sker ute på gården och i naturen. Barnen hittar 
ofta döda djur, vilket leder till frågor och tankar om döden.  
 

C: Det händer att barnen hittar döda djur ute på vår gård, t ex fåglar som har flugit på fönstret och 
dött. Ibland vill barnen ha begravning för det djuret och då brukar vi vuxna också delta. Djuret 
grävs ner och barnen plockar blommor och läger ovanpå. Till sist brukar vi sjunga en sång 
tillsammans. I de situationerna är det vanligt att frågor om döden kommer upp. 
 
G: Vi pratar inte med småbarnen om döden om det inte kommer upp någon anledning. Men det 
har hänt att vi har hittat döda djur på gården och då säger vi att den har dött, sen svarar vi på 
frågor om det är något de undrar över. 
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Vid måltider 
Vid matsituationer när barn och personal sitter och pratar med varandra är det också vanligt 
att frågor om döden kommer upp. Ett barn kan säga att hans eller hennes hund har dött, vilket 
leder till att de andra barnen börjar berätta om sina erfarenheter av dödsfall t ex husdjur och 
mor- och farföräldrar. Några av informanterna säger att det vid sådana tillfällen kan bli långa 
och djupa diskussioner mellan barnen.  
 
Allhelgonahelgen 
Varje år vid allhelgonahelgen brukar alltid döden komma på tal, eftersom barnen då är med 
sina föräldrar och tänder ljus på gravarna. 
 

F: Det räcker att vi tänder ett stearinljus inne på vår avdelning så börjar de berätta om när de har 
tänt ljus på gravarna. Nästan alla barn känner någon som har dött. Ibland kan jag ta upp ämnet och 
fråga barnen om det är någon som har varit med och smyckat någon grav. 

 
Ett par av informanterna påpekar att barnen inte verkar skrämmas av döden, utan att det är 
naturligt för dem att prata om det och att de gärna gör det. De säger att anledningen till det 
troligen är att barnen inte förstår innebörden av att vara död och att den är oåterkallelig. De 
flesta av informanterna säger också att det inte är tabubelagt från deras sida, de upplever inte 
att det känns svårt eller jobbigt att prata om döden. En av informanterna upplever det dock 
som svårt, eftersom hon inte vet hur mycket barnen förstår. 
 
Sammanfattande resultat 
Alla informanter utom två, pratar ibland med barnen om döden. De påpekar dock att det alltid 
sker på initiativ av barnen eller vid påkommen anledning. Samtal och frågor om döden 
kommer ofta upp när barn och pedagoger är ute på gården eller i skogen. Då kan de hitta döda 
djur och växter vilket leder till att barnen ställer frågor. Ett annat tillfälle då samtal om döden 
förekommer är vid allhelgonahelgen då barnen har varit med sina föräldrar och smyckat 
gravar. Informanterna säger att måltiderna på förskolan är tillfällen då barnen kan prata i lugn 
och ro, vilket ibland leder till samtal om döden och barnen berättar vilka de känner som har 
dött.  
 
 
Beskrivning av döden  
 
Utifrån intervjusvaren kan följande kategorier utläsas: himlen, barnens tro, omskrivningar, 
olika uppfattningar. 
 
Himlen 
Fyra av informanterna beskriver döden som att man kommer till himlen. Några av dem säger 
också att den döda blir en ängel. Anledningen till att de säger himlen är för att det låter fint 
och ljust. 
 

A: Jag vill inte förmedla att allt blir svart och hemskt när man dör. Jag pratar om himlen för att det 
låter ljusare och på något sätt inger hopp.  Att man grävs ner i ett svart hål tar jag inte upp, men 
om de frågar om begravning måste man ju svara ärligt. 

 
B: Jag vill förmedla att döden är något varmt och fint och att den döda lever kvar i himlen. För att 
ge tröst säger jag också att den döda fortfarande kan lyssna på oss och att vi kan prata med den 
som är i himlen. 
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En annan anledning till att de använder sig av beskrivningen att de döda kommer till himlen 
är att barnen själva använder sig av den metaforen. 
 

D: Nästan alla barnen säger att man kommer till himlen och jag tror att de flesta föräldrar 
beskriver döden så, även om de inte är det minsta religiösa. 

 
Barnens tro 
Tre av informanterna svarar att de inte skulle berätta om sin egen uppfattning om döden, utan 
istället lyssna in vad barnen tror och bekräfta det.  
 

E: Jag säger att man inte finns mer. Jag skulle vara lyhörd och höra vad barnen tror, för det är 
antagligen det som deras föräldrar har sagt till dem och då vill inte jag ändra på det. 

 
D: Jag lyssnar alltid av barnen om vad de tror och säger sedan att; ja så kan det vara. Eftersom det 
finns så många uppfattningar och religiösa synsätt på vad som sker efter döden, vill inte jag 
påverka dem på något sätt. Föräldrarna har kanske sagt en sak och då vill inte jag säga något 
annat. 

 
Den andra informanten vill inte ge barnen någon beskrivning av döden eftersom hon är osäker 
på vad hon själv tror: 
 

F: Barnen brukar säga att de som dör blir en ängel och kommer till himlen. Då brukar jag bara 
bekräfta det och säga att: ja så är det kanske. Jag har aldrig fått frågan: vad tror du? av ett barn. 
Jag vet inte vad jag hade svarat i sådana fall. Jag är själv väldigt osäker på vad jag tror. Ibland tror 
jag att det finns ett liv efter döden och ibland inte. Därför är det svårt att förmedla något till 
barnen. 

 
Omskrivningar 
En av informanterna berättar att hon tycker det är viktigt att inte använda sig av 
omskrivningar eftersom barnen inte förstår det. 
 

A: Jag använder mig av ordet död och tycker det är viktigt. Är man död så är man. Jag tycker inte 
om när personer säger att någon har gått bort. Vadå gått bort? Man går t ex bort på kalas men då 
kommer man ju tillbaka efter en stund! 
 

Olika uppfattningar 
Flera av informanterna betonar hur viktigt det är att man förklarar för barnen att alla 
människor får tro som de vill och att det finns många olika uppfattningar om vad som händer 
efter döden. När de själva berättar om vad de tror, påpekar de då att det är vad de tror men att 
det inte finns något som är rätt eller fel eftersom ingen säkert kan veta.  
 
Sammanfattande resultat 
Majoriteten av informanterna säger att de som dör kommer till himlen. De anser att det låter 
ljust och hoppfullt. Några försöker lyssna in vad barnen tror och bekräftar att det kan vara så. 
Anledningen till att de inte vill säga vad de tror till barnen är att det finns så många skilda 
uppfattningar och vill inte säga något ifall barnets föräldrar har sagt något annat. En annan 
anledning är att informanten själv känner sig osäker på vad hon tror. En informant säger att 
hon inte tycker om användandet av omskrivningar av döden och anser att man ska använda 
sig av ordet död. De påpekar hur viktigt det är att berätta för barnen att alla får tro som de vill 
och att det finns många olika uppfattningar om vad som händer med oss efter döden. 
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Krisberedskap 
 
Krisberedskap för att möta barn i sorg 
 
Utifrån intervjusvaren kan följande kategorier utläsas: handlingsplan, krisplan, sorgelåda, 
krislåda. 
 
Handlingsplan 
Två av informanterna säger att de har en handlingsplan. En av dem vet att det finns en, men 
vet inte var den är och hur den ser ut. Den andra berättar att de har en som sitter i deras 
verksamhetspärm som finns på avdelningen. Där står det hur de ska gå tillväga vid ett dödsfall 
t ex vilka som ska informeras. Fyra av informanterna hävdar att de inte har någon 
handlingsplan. Några av dem är osäkra, men tror inte att det finns någon.  
 

D: Vi har ingen handlingsplan nerskriven, men det borde vi ju ha. Anledningen till att vi inte har 
några handlingsplaner tror jag är att vi har haft många olika rektorer genom åren, vilket har gjort 
att det har fallit emellan. Men det kanske finns en inne på kommunen? 

 
Ingen av de informanter som säger att de har en handlingsplan har någon erfarenhet från att ha 
använt den.  
 
Krisplan 
Två av informanterna säger att de har en krisplan, vilken innefattar alla typer av olyckor. Det 
är en generell plan som i stora drag beskriver vad som ska göras vid nödsituationer. Ingen av 
informanterna har behövt använda sig av den.  
 

A: Inne på vår avdelning har vi en krisplan som sitter på väggen. Den kom till för några år sedan 
när en dödsolycka inträffade på en förskola i närheten. Rektorn formulerade den och sen fick vi ge 
synpunkter på den innan den trycktes upp.  Nu handlar den här krisplanen bara om hur vi ska göra 
om en olycka inträffar här på förskolan, inte om en anhörig till ett barn har dött.   

 
B: Jag har letat efter en handlingsplan men inte hittat någon. Däremot har vi en krisplan där det i 
punktform står vad vi ska göra om en olycka inträffar. 
 
 

Sorgelåda 
Fyra av informanterna berättar att de har sorgelådor som beredskap om ett dödsfall skulle 
inträffa. På så sätt vet de vad de ska göra vid ett dödsfall, när det kan vara svårt att tänka 
förnuftigt och pedagogerna själva befinner sig i sorg och kris. 
 
Krislåda 
Tre av informanterna säger att de har en krislåda, men att den bara är till för och har använts 
av de vuxna på förskolan. Krislådan innehåller stearinljus, kasettband med lugn musik och ett 
häfte med dikter. Informanterna berättar att de har haft två kollegor som har dött och i 
samband med det första dödsfallet gjorde den dåvarande rektorn i ordning krislådan, som 
skulle fungera som stöd till personalen. Något liknande för barnen finns inte. 
 
Sammanfattande resultat 
Ett par av informanterna berättar att de har en handlingsplan. De övriga tror eller vet att det 
inte finns någon där de arbetar. Några av informanterna har en krisplan, men den är generell 
och gäller vid alla typer av nödsituationer och olyckor. Hälften av informanterna har 
sorgelådor som de kan använda sig av om ett barn skulle förlora någon anhörig eller om ett 
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barn på förskolan skulle omkomma. Några av informanterna nämner att de har en krislåda, 
men att den inte är till för barnen, utan för personalen. Någon krislåda för barnen finns inte. 
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Diskussion 
 
 
Kunskap 
 
Kunskapen om barn i sorg hos informanterna är knapp. Den kunskap några av dem har, är 
från en föreläsning. De anser själva att de behöver ha mer kunskap inom ämnet, men att de 
inte har tänkt så mycket på det eftersom de inte har någon erfarenhet av barn i sorg. Eftersom 
de aldrig har stått inför en situation där ett barn har mist en nära anhörig, har de heller aldrig 
tänkt på att den kunskapen behövs. Bøge och Dige (2006) hävdar att man någon gång i sitt 
yrkesverksamma liv kommer att möta sörjande barn. Det är inte frågan om man som pedagog 
kommer att möta ett barn i sorg, utan när. Som pedagog är man då skyldig att ta hand om 
dessa barn och stötta dem på bästa sätt. Problemet, enligt mig, är då att pedagoger i förskolan 
inte har den kunskap och den utbildning som krävs för att hjälpa dessa barn, vilket också 
resultatet visar. Några av informanterna berättar att de en gång har blivit erbjuden 
kompetensutveckling inom ämnet, medan några säger att de inte kan minnas att de har fått 
något sådant erbjudande. Ingen av informanterna kan heller minnas att de har fått någon 
utbildning om barn i sorg på lärarutbildningen eller barnskötarutbildningen. Flera av dem 
påpekar att de skulle behöva ha mer kunskap för att känna sig säkrare ifall någon i barnens 
närhet skulle dö. Informanterna hade varit på en föreläsning om barn i sorg, vilket antagligen 
har gett dem viss kunskap om ämnet, men med tanke på att flera av dem har arbetat inom 
förskolan i cirka 30 år är det för lite. De föreläsningarna som informanterna nämnde var 
dessutom frivilliga och det innebär att det bara är en liten del av alla pedagoger som har 
deltagit. 
 
Ingen av informanterna har fått någon kunskap om barn i sorg under sin utbildning, vilket jag 
tycker är märkligt. Enligt Lpfö 98 ska förskolan se till omsorgen av varje enskild individ och 
barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska stå i centrum. Vidare står det att 
barn som under längre tid eller tillfälligt behöver mer stöd än andra ska få det. Hur ska de 
barnen få det stödet om pedagogerna inte har någon kunskap inom ämnet? Jag menar inte att 
pedagoger ska agera psykologer, utan att pedagoger ska få den kunskap som krävs för att våga 
bemöta ett barn i sorg. Fyhr (1999) skriver att människor idag ofta lägger över ansvaret på de 
professionella som arbetar inom vården för att de inte vet hur de ska bete sig eller vad de ska 
säga till den sörjande. Hon menar att man ska våga möta den sörjande och vara medmänniska. 
Som det ser ut idag, tror jag det är många barn som sörjer utan att få det stöd som de behöver 
och som de har rätt till i förskolan. 
 
 
 
Bemötande 
 
Samtliga informanter tycker att det är viktigt att vara lyhörd, finnas till hands och besvara 
frågor när man möter ett barn i sorg. Enligt Frisdal (2001) måste pedagogerna ha förmågan att 
vara lyhörd och kunna leva sig in i barnets situation och därmed stödja barnets tankar och 
funderingar. Det hjälper barnet att utvecklas. Gemensamt för alla intervjuade pedagoger är att 
de vill kunna stötta barnet och se till barnets bästa. Pedagogerna vill se till varje barns behov 
och att de barn som har det jobbigt ska få det stöd och den tröst som det behöver. 
Informanternas inställning om att vara lyhörd stämmer överens med Bøge och Diges (2006) 
teori om att de vuxna behöver tolka barnets signaler för att hjälpa barnet genom sorgen. 
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Anledningen till att alla informanter svarar att lyhördhet är det viktigaste vid ett möte med 
barn i sorg, kan vara pedagogers kunskap och erfarenhet av att barns reaktioner skiljer sig åt 
och att de dagligen arbetar med att se till varje individ och utefter varje barns förutsättningar. 
 
Under intervjuerna svarar alla informanter att de skulle vänta på att barnet tar kontakt och 
börjar prata om det inträffade. Tre av dem ändrar sig dock under intervjuns gång, då de i sitt 
resonemang kommer fram till att barnet kanske tolkar den vuxnes tystnad som ett tecken på 
tabu. Enligt Bøge och Dige (2006) är det upp till pedagogerna och andra vuxna att börja 
samtala med barnet om det som har hänt. Mitt resultat visar att majoriteten inte skulle börja 
prata med barnet om dödsfallet, vilket kan bero på att det finns en osäkerhet bland pedagoger. 
De tror att det kan skada barnet och förvärra situationen. Frisdal (2001) hävdar dock att 
osäkerhet inte behöver vara negativt utan kan vara en tillgång för pedagogen. Hon menar att 
osäkerheten kan göra att pedagogen stannar upp och lyssnar till sitt inre, vilket kan leda till 
något nytt och kreativt. Pedagogerna påpekar att de inte har tänkt så mycket på detta ämne, 
vilket kan konstateras då tre av dem ändrar sitt ställningstagande. Jag tror att vid en första 
tanke känns det skrämmande att prata om döden med barnen, men att man vid närmare 
eftertanke inser att det kan hjälpa barnet att bearbeta sina känslor.  
 
Resultatet visar också att pedagogerna tycker det är viktigt att ha förståelse för att alla barn 
sörjer olika och att sorg inte bara visar sig genom att barnet är ledset. Det kan också visa sig 
genom t ex ilska och hyperaktivitet. Jag tycker det är viktigt att ha den insikten eftersom det 
kan kännas jobbigt att se hur ett barn ändrar beteende. Som pedagog kan man då ha i åtanke 
att barnet har varit med om en förlust och att barnets beteende antagligen är en sorgreaktion.  
Några av informanterna tycker det är viktigt att ge barnet mycket kroppskontakt i form av 
kramar och att låta barnet sitta i knäet. Pedagogernas inställning till fysisk beröring stämmer 
överens med Anderssons (1999) påstående om att barn som befinner sig i kris behöver 
kroppskontakt. Det ger dem trygghet och lugn. Jag anser att kroppskontakt också kan vara ett 
sätt att visa att man vet vad som har hänt och att man bryr sig. Som ett första tröstande steg 
kan det vara bra att bara hålla om barnet eftersom orden kanske inte räcker till. Barnet kan då 
kännas sig trygg hos den vuxne och så småningom börja prata om sina tankar över det 
inträffade. 
 
Alla informanter utom en svarar att de aldrig i sitt arbete har mött ett barn i sorg med 
anledning av ett dödsfall. Under intervjun kom det dock fram att alla har mött barn som har 
mist en mor- eller farföräldrar. Men på informanterna verkar det som att de inte räknar dem 
som nära anhöriga eller som att barnen inte upplever någon sorg efter dem. Dyregrov (1990) 
hävdar dock att barn kan ha en djup relation till sina mor- och farföräldrar och deras död kan 
påverka barnet starkt. Min uppfattning är att barn i förskoleåldern ofta har sina mor- och 
farföräldrar kvar i livet och att de dessutom ofta är en stor del av barnens liv och vardag, 
därför finner jag mitt resultat både förvånande och överraskande. Informanterna hävdar att 
barnen ofta berättar när någon har dött, men att de inte skulle ta upp det med barnet om de 
inte säger något. Jag kan förstå att de informanter som arbetar med de yngsta barnen inte 
börjar prata med barnen om en far- eller morförälder har dött. Dyregrov (1999) hävdar att 
barn under två år inte förstår vad döden är, vilket gör att det inte känns relevant att prata med 
småbarn om det. Jag ställer mig dock frågan; hur upplever ett barn mellan tre till sex år och 
som mist t ex sin farmor, tystnaden från pedagoger? Jag anser att de intervjuade pedagogerna 
har en mycket snäv syn på vad begreppet nära anhörig innebär. Det skulle hjälpa många barn i 
sorg om det begreppet vidgades så att mor- och farföräldrar också hörde till den kategorin. 
Informanterna som deltog i min studie verkar inte ta ett barns sorg efter t ex en morfar på så 
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stort allvar, vilket kan få förödande konsekvenser för barnet i samband med dödsfallet och på 
längre sikt. 
 
På frågan hur informanterna skulle hjälpa ett barn att bearbeta sin sorg svarar de flesta att de 
skulle svara på barnens frågor. Dyregrov (1990) hävdar att den vuxne på ett sakligt sätt ska 
svara på barnens frågor och inte försöka försköna döden, men påpekar samtidigt att den vuxne 
måste anpassa samtalet efter barnets ålder. Min erfarenhet säger att barn är frågvisa och tar till 
sig kunskap och information genom att fråga. Då tycker jag att det är viktigt att som vuxen 
visa att man är villig att svara på barnens frågor och att ingen fråga om döden eller det 
inträffade är tabubelagt. Precis som Dyregrov (1990) skriver, tycker jag att de vuxna måste 
anpassa det de berättar efter barnets ålder. Som vuxen är det viktigt att tänka på att inte 
förvärra sorgen genom att vara alltför ärlig och detaljrik i sitt berättande gentemot ett litet 
barn, eftersom de är för små för att hantera all den informationen.  
 
De flesta av informanterna nämnde att de skulle läsa sagor för barnen som handlade om 
döden. Jag tror att det kan kännas som en trygghet för pedagoger att använda sig av sagan. 
Som en av informanterna säger kan det vara en bra inledning till att börja prata om ämnet. 
Mitt resultat visar att pedagoger inte tar initiativ till att prata med det barn som har förlorat en 
anhörig, vilket jag tolkar som en rädsla för att säga fel saker och för att förvärra situationen 
för barnen. James och Friedman (2003) hävdar dock att den sörjande inte vill ha tröst genom 
att de anhöriga kommer med goda råd, utan den som sörjer vill ha bekräftelse på sina känslor 
och en person som lyssnar på dem. Jag tror att sagan kan vara till hjälp eftersom ansvaret över 
vad som till en början ska sägas, tas från pedagogen och läggs på sagan. 
 
Ett par av informanterna påpekar vikten av att barnen får komma till förskolan och uppleva 
rutiner och struktur. Det stämmer överens med Dyregrovs (1990) teori om att barn behöver 
ordning och struktur när det genomgår en kris, då det enligt honom skapar trygghet. En av 
informanterna nämner här hur viktig leken är för barnen. Den läkande leken pratar också en 
annan av informanterna om. Enligt Knutsdotter Olofsson (1999) har barnet ett behov av att 
bearbeta sina upplevelser och känslor genom lek, eftersom de inte har samma förmåga att 
uttrycka sig som de vuxna har. Jag anser att det är förvånande att det bara är två av åtta 
informanter som nämner leken som ett sätt för barnet att bearbeta sin sorg. En anledning till 
det kan vara att i intervjusituationen försöker informanterna svara på hur de skulle hjälpa ett 
sörjande barn, men eftersom de flesta inte har upplevt det tänker de för stort och brett och 
glömmer av leken. Det kan också vara så att de vill svara rätt, även om det inte finns några 
svar som är rätt och fel. Det kan göra att de blir låsta i sitt tänkande och glömmer av leken 
som jag anser är en av de viktigaste delarna i förskolans verksamhet. 
 
 
 
Samtal 
 
Enligt mitt resultat förekommer det samtal om döden, men endast på initiativ av barnen eller 
på förekommen anledning då de t ex hittar ett dött djur på gården. Resultatet visar också att 
det ofta sker vid måltider och att det vid allhelgonahelgen brukar komma på tal. Huntley 
(1996) skriver att de vuxna bör prata med barnen om döden i vardagssituationer och att de ska 
ta till vara tillfällen när de bjuds. Enligt min uppfattning verkar inte informanterna tycka att 
det är jobbigt att prata med barnen om döden, utan de tar det som en naturlig sak att prata om 
när tillfälle bjuds. Jag tolkar det som att informanterna tycker att det är svårare att föra döden 
på tal när ett enskilt barn är drabbat, än om det sker mer allmänt som t ex i naturen. 
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Anledningen till det kan vara att det känns lättare att prata om döden när den är på avstånd 
och då ingen har drabbats av en personlig förlust. Jag tror att vuxna upplever det som allra 
svårast när ett barn förlorar en nära anhörig eftersom vuxna känner att de har ett ansvar att 
skydda barnen från sorg och död.   
 
De flesta av informanterna beskriver livet efter döden som att den döda kommer till himlen. 
Enligt Dyregrov (1990) kan den vuxne tala om himlen med barnen om de är vana vid att höra 
om himlen och Gud i sin vardag, i annat fall ska man helst undvika det eftersom det kan skapa 
förvirring hos barnet. James och Friedman (2003) tycker däremot att de vuxna ska undvika 
alla slags metaforer eftersom barnen inte förstår omskrivningarna. Jag håller med Dyregrov 
(1990) och tycker att den vuxne kan tala om himlen under förutsättning att barnen har hört om 
det från början. Som barn tror jag att det kan kännas tryggt att ha ett namn och en plats på dit 
man kommer efter döden. Men jag skulle först försöka ta reda på vilken uppfattning barnen 
har om döden. Precis som en av informanterna hävdade, tror jag att de flesta föräldrar i 
Sverige använder sig av himlen för att beskriva döden oavsett om de är religiösa eller inte. 
Kristendomens budskap är att vi efter döden kommer till Gud och himlen och den 
föreställningen har människor använt sig av sedan lång tid tillbaka. Jag tror att det ligger djupt 
rotat i oss människor från förr i tiden då religionen och tron hade en stor del i människors liv. 
Därför använder sig de allra flesta fortfarande av den föreställningen, oavsett om man är 
troende eller inte. Som flera av informanterna nämner låter himlen ljus och det inger hopp. 
Det kan också vara en anledning till att de flesta väljer att tro och säga att de som dör kommer 
till himlen, det låter på något sätt trösterikt.  
 
Några av informanterna vill inte säga vad de tror till barnen eftersom de inte vill påverka dem 
åt det ena eller andra hållet. De menar att det är upp till föräldrarna att bestämma vad de vill 
förmedla till sina barn. Eftersom det finns många skilda trosuppfattningar i vårt land, uppger 
några informanter att det skulle kännas fel att gå emot föräldrarna. De försöker istället lyssna 
på vad barnen har för uppfattning och sedan bekräfta det. Jag anser att det på ett sätt kan vara 
bra eftersom barnen då bara blir påverkade hemifrån, vilket kan kännas tryggt att ingen 
ifrågasätter det de tror. Men å andra sidan kan det vara nyttigt för barnen att de redan från 
början får höra att det finns många olika uppfattningar i vårt samhälle och att alla får tro som 
de vill. Då kan det vara berikande för barnen att höra vad pedagogen tror, under förutsättning 
att denne talar om att det är hans eller hennes åsikt men att det inte finns något rätt eller fel. 
 
 
Krisberedskap 
 
På frågan om de har någon handlingsplan på deras förskola fick jag flera varierande svar. Ett 
par av dem säger att de har en, någon vet att det finns en men inte var den är och hur den ser 
ut. Några av dem nämner en krisplan som gäller för alla typer av olycksfall. De flesta säger 
dock att de inte tror att det finns någon. Endast en av informanterna vet att de har en krisplan 
som sitter i deras verksamhetspärm inne på avdelningen. Jag kan bara konstatera att det finns 
en osäkerhet och en okunskap bland informanterna när det gäller om det finns en 
handlingsplan och vad den i så fall innehåller eller ska innehålla. Om ett barn på en förskola 
skulle dö eller en nära anhörig till ett barn, behöver det finnas en handlingsplan eftersom det 
skulle hjälpa både barnen och pedagogerna i en svår situation. Bøge och Dige (2006) hävdar 
att förskolan behöver ha en handlingsplan eftersom det underlättar hanteringen av barn som 
mister en anhörig och man försäkrar att ingen lämnas ensam i en svår situation, varken barn 
eller vuxna. På en av förskolorna där jag gjorde några intervjuer var informanterna osäkra på 
om det fanns någon handlingsplan, om det fanns en visste de inte var den var och hur den såg 
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ut. Drygt en vecka efter att jag hade besökt dem ringer en av informanterna och berättar att de 
har hittat en. Det fanns alltså en handlingsplan, men den var inte utformad av pedagogerna 
och den fanns inte på ett ställe som alla visste om. I en krissituation när barn upplever sorg 
och förlust behöver det finnas en handlingsplan som pedagogerna känner till och som de vet 
var den finns. I en sådan situation behöver barnet ha hjälp med en gång, inte efter drygt en 
vecka när pedagogerna har hittat handlingsplanen! Handlingsplanen förlorar därmed sitt syfte. 
 
På en av förskolorna har de sorgelådor som krisberedskap vid dödsfall. Jag tror att det kan 
vara bra att ha något konkret att ta fram i de situationer när både barn och pedagoger befinner 
sig i chock. Sorgelådans syfte är att ha något att samlas runt och minnas. I första hand är 
sorgelådan en trygghet för pedagogerna eftersom de i en svår situation kan ha svårt att veta 
vad de ska göra och tänka rationellt. Enligt Bøge och Dige (2006) ska en handlingsplan 
innehålla hur pedagogerna ska hantera akuta situationer och hur de konkret kan arbeta med 
sorg i förskolan. På en annan av förskolorna hade de en krislåda, men den var till för 
personalen. Anledningen till det var att det fanns personal på förskolan som hade dött och då 
hade krislådan kommit till. Många gånger kommer handlingsplaner och annan krisberedskap 
till efter att en olycka eller ett dödsfall har inträffat eftersom erfarenheten då säger att det 
behövs. Men tyvärr är det då för sent för de barn som redan har drabbats. Eftersom den 
förskolan med en krislåda för de vuxna har erfarenhet av förluster av personal, har de nu en 
beredskap för om det skulle hända igen. Antagligen har de ingen beredskap för barnen 
eftersom det aldrig har behövts. Det jag härmed vill få fram är att när ett barn har mist en nära 
anhörig och behöver hjälp med sin sorg behöver han eller hon ha det med en gång. Det barnet 
blir inte hjälpt av att en handlingsplan eller någon annan form av krisberedskap konstrueras 
efteråt. Krisberedskap ska formuleras av och med pedagoger innan krisen är ett faktum. 
 
 
Slutord 
 
Mitt resultat visar att det finns en mängd olika sätt att se på och bemöta barn i sorg. Flera av 
informanterna känner sig osäkra på hur de ska bemöta sörjande barn och känner att de har för 
lite erfarenhet och för lite kunskap inom ämnet. Det viktigaste för informanterna verkar dock 
vara att se till varje enskilt barns behov, eftersom ingen sorg är den andra lik. Alla 
informanter svarar att de anser att det är viktigt att vara lyhörd och lyssna av barnen, vilket jag 
tycker säger mycket om vilken positiv syn på barnen pedagogerna har. Samtal om döden sker 
vanligtvis när barnen börjar prata om det och informanterna har inget emot att förklara och 
berätta. Däremot är det känsligare när ett barn är berörd av ett dödsfall, de flesta skulle då 
vänta på att barnet tar initiativ till samtal.  
 
Det som jag anser vara mest uppseendeväckande i mitt resultat är pedagogernas uppfattning 
om vad nära anhörig innebär och därmed deras syn på barns sorg efter mor- och farföräldrar. 
Att inte uppmärksamma när t ex en morfar dör kan få svåra konsekvenser för det drabbade 
barnet, vilket skulle kunna undvikas om pedagogernas syn på begreppet nära anhörig 
vidgades. 
 
Ett annat resultat som förvånar mig är den osäkerhet som finns angående handlingsplaner. Jag 
anser att meningen med en handlingsplan är att pedagogerna på förskolan vet om var den 
finns och vad den innehåller. En handlingsplan ska vara en trygghet för både barn, personal 
och föräldrar. Det vore intressant att fortsätta forska om hur en handlingsplan fungerar om 
pedagogerna själva har formulerat den, gentemot om kommunen har formulerat den. En 
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annan aspekt inom ämnet som vore intressant att forska om, är hur pedagogens bemötande av 
ett barn i sorg påverkar barnet under längre sikt.  
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Bilaga 1 
 
 
Intervjufrågor 
 

 
1. Vad är det viktigaste för en pedagog att tänka på när man möter ett barn i sorg? 

 
2. Har du någon gång i ditt arbete mött ett barn i sorg med anledning av ett dödsfall? 
 
3. Hur skulle du hjälpa ett barn att bearbeta sin sorg? 
 
4. Har du någon kunskap om barn i sorg? 
 
5. Behöver du mer kunskap för att kunna hantera barn i sorg? 
 
6. Har du någon gång fått eller blivit erbjuden kompetensutvecklig om barn i sorg? 
 
7. Pratar du med barnen om döden? 
 

      8. På vilket sätt beskriver du döden för barnen? 
 
      9. Använder du dig av några metaforer?  
 

10. Finns det någon krisberedskap för att bemöta barn i sorg?  
 
11. Finns det någon handlingsplan nedskriven? 
 
12. Vem har formulerat den? 
 
13. Har du någon erfarenhet från användande av handlingsplan/krisplan? 
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Bilaga 2                                                                                              
 
 
                                                                                                                  
 
                                                                                                                               Ort och datum  
 
 
Hej! 
 
 
Jag heter Liselott och går min sista termin på lärarprogrammet med inriktning mot 
förskola/förskoleklass. Jag studerar på Högskolan Väst i Vänersborg och skriver just nu mitt 
examensarbete. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i förskolan bemöter barn i sorg och hur de 
beskriver döden, samt vilken beredskap som finns för krishantering.  
 
För att få en djupare förståelse inom ämnet har jag valt en kvalitativ ansats och ska genomföra 
intervjuer med pedagoger. Jag räknar med att varje intervju kommer ta ca 30 minuter. 
Intervjun är frivillig och kan avbrytas när som helst. Det insamlade materialet är anonymt och 
kommer endast att användas i undersökningssyfte. Intervjun kommer att dokumenteras med 
papper och penna, ingen bandspelare eller annan elektronik kommer att användas. 
 
Intervjuerna utförs på några olika förskolor och efter överenskommelse med din rektor har jag 
fått lov att tillfråga dig om du har möjlighet att delta i min undersökning. Din medverkan är 
av stor betydelse för min uppsats och dess resultat. Om du vill delta i min studie är jag 
tacksam för svar via telefon eller mail senast torsdag den 17 maj så att vi kan komma överens 
om en tid som passar dig. 
 
Tack på förhand! 
 
 
Förnamn och efternamn 
Mailadress 
Telefonnummer 
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