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CHILDREN’S ATTITUDES TOWARDS DEATH

There are few Swedish studies made about children’s attitudes toward death. The purpose of
this study was, by using qualitative interviews, to describe how nine and ten year-old children
comprehend death. Are there any differences between girls and boys’ thinking about death
and do earlier experiences have any affect on their opinions? Further, do TV games and media
play an important role in forming their opinions? And are there differences between girls and
boys when they illustrate death? A total of 19 children, 7 girls and 12 boys participated in the
study. The study is based on 9 interviews in pairs and one interview that took place
individually. The interviews were of an explorative nature and ended with the children
illustrating death. The results showed that there were differences between girls’ and boys’
attitudes toward death. Generally, girls had a more emotional view, while boys tended to
describe death by using metaphors of violence. Earlier experiences of death or TV games did
not affect the children’s attitudes, but media tended to have significance. Both the girls and
boys drawings were dominated by symbols of death in shapes of crosses and gravestones.
This is something that doesn’t follow the patterns that emerged in their ways of describing
death. The conclusion is that girls’ and boys’ attitudes towards death differ as to how they
think about death, but are not dissimilar when they illustrate death.
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Det finns få svenska studier gjorda där man undersökt hur barn uppfattar
döden. Syftet med den aktuella studien var genom kvalitativa intervjuer
undersöka hur barn i 9-10 års ålder uppfattar döden. Finns det skillnader i hur
flickor och pojkar tänker om döden och har tidigare erfarenheter någon
betydelse? Har Tv-spel och media någon betydande roll och finns det
skillnader i hur flickor och pojkar illustrerar döden? Studien grundar sig på 9
stycken parintervjuer samt en ensam intervju med totalt 19 barn (7 flickor och
12 pojkar).  Intervjuerna var av explorativ karaktär och avslutades med att
barnen fick illustrera döden. Resultaten visade att det fanns skillnader i flickors
och pojkars uppfattning. Flickorna hade en känslomässig syn, medan pojkarna
beskrev döden i våldstermer. Tidigare erfarenheter eller Tv spel påverkade inte
barnens uppfattning, men media tenderar att färga barens syn på döden. Både
flickornas och pojkarna teckningar dominerades av den symboliska döden i
form av kors och gravstenar. Vilket inte följer det mönster på vilket sätt de
verbalt beskriver döden. Man kan dra slutsatsen att flickor och pojkars
uppfattningar skiljer sig åt beträffande hur de pratar döden, men liknar
varandra till en viss del när de tecknade den.

För hundra år sedan var döden en naturlig del av familjelivet, då barn fick se och uppleva att
människor åldrades, fick sjukdomar och dog. Det var accepterat och förstods av alla
familjemedlemmar och döden sågs som en del av livet och tillhörde vardagen. Idag växer
barnen upp i en kultur som undviker sörjandet och förnekar den oundvikliga döden (Willis,
2002). Syftet med studien var att genom kvalitativa intervjuer och en illustrativ uppgift
undersöka hur flickor och pojkar i 9-10 års ålder uppfattar döden.

Den ungerska forskaren Maria Nagy (1948) gjorde undersökningar på ungerska barn
genom kvalitativa metoder. Det är hennes resultat som till stor del utgör kärnan till de
utvecklingsstadier som olika forskare senare har arbetat med när det gäller barns uppfattning
av döden (Corr, 1997; Dyregrov, 1990; Kane, 1979; Tamm & Granqvist, 1993; 1994; Willis,
2002). Enlig Nagy rankades barns frågor och tankar kring döden i tre stadier beroende på
ålder. I stadium ett för barn under 5 års ålder, fanns enligt Nagy ingen definitiv död. Andra
forskare har på senare tid definierat om uttrycket till att barnen i denna ålder inte ser döden
som slutgiltig.

I det andra stadiet i Nagys teori för barn mellan 5 och 9 år var barnen benägna att
personifiera döden. Denna gestaltning hade två uppenbara former, den första var att de såg
döden som en symbolisk gestalt (en lie man, ett skelett eller dylikt) eller som en död person.
Den andra gestaltningsformen personifierades genom att barnen beskrev någon typ av yttre
kraft som var involverad och orsakade döden. Barnen i denna ålder accepterade döden till att
den existerade, och att den var definitiv (Corr, 1997).  I det tredje stadiet, 9-10 år och äldre
förstår barnen att döden är oåterkallelig, permanent och kommer att beröra allt levande
(Willis, 2002). Nu får barnet ett mer vuxenliknande förhållningssätt till döden, vilket
innefattar att de ser döden som slutgiltig (Corr, 1997; Tamm & Granqvist, 1993; Willis,
2002). De börjar förstå också förstå att döden är universell, men Childers och Wimmer (1971)
fann att barn var medvetna om det universella med döden innan de visste om att den var
oåterkallelig (Kane, 1979).

Barbara Kane (1979) stödjer inte Nagys teorier kring barnens tänkande om döden. Tron
på att döden var oundviklig för dem som lever, fanns enligt Nagy hos barn upp till 9 års ålder.
Kanes studier visar istället att vetskapen att döden är oundviklig kommer redan i 6 års ålder,
och vid 8 års ålder visste alla barn att det förhöll sig så.  Så gott som alla Nagys 9 åringar
personifierade döden till att vara t ex en lie man eller ett skelett, men Kanes studier visade att
bara 4 % personifierade döden till att vara något åt detta håll, och samtliga var över 9 år. 10
åringarna i Kanes studier kunde ställa upp egna enkla hypoteser och kunde spekulera kring
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tänkbara aspekter om vad som skulle kunna tänkas hända efter döden. Kanes teori utgår från
tre av Piagets stadier av den kognitiva utvecklingen dvs. hur barnen utvecklar sin
tankeförmåga. Hon anser att det preoperationella, det konkret operationella och det formellt
operationella utgör stommen för barnens utveckling av tankarna kring döden. Varje stadium
går omlott i varandra på så sätt att när ett barn träder in i ett nytt stadium summeras det
tidigare (Kane, 1979).

Under det preoperationella utvecklingsstadiet mellan 2 till 7 år ser barnen döden som ett
reversibelt fenomen, att de döda kan väckas till liv igen. De börjar gradvis förstå att döden
kan orsakas av yttre händelser som våld, krig, olyckor eller ser den som en bestraffning av
något slag (Dyregrov, 1990; Kane, 1979; Piaget, 1969; Tamm & Granqvist, 1994). I slutet av
detta stadium börjar barn förstå att t ex en lerklump som formas till en boll för att sedan
plattas till, innehåller samma mängd lera i båda fallen. Detta innefattas i begreppet reversibelt
tänkande, att barnet klarar av att genomföra en tanke i omvänd ordning för att komma tillbaka
till utgångspunkten. Den reversibla tankeprocessen sätts i direkt koppling till och är
betydelsefull för barnets utveckling i sina tankar kring döden på så sätt att de förstår att döden
förändrar livet och är bestående (Raundalen, Finne, Dyregrov, 1981).

I det andra stadiet, det konkret operationella mellan 7 till 11 år har barn mer kunskap om
döden. Barnen vet att man kan dö av flera orsaker som inte är en direkt följd av våld av något
slag. De uttrycker orsaker som att hjärnan eller hjärtat slutar att fungera. Dessa tankar kring
döden orsakad av sjukdomar dominerar deras tankar om varför man dör. Barnen börjar bli
medvetna om att döden är universell och kommer att drabba alla, även dem själva. Det är först
nu, beroende på inre mognad som barnen börjar skapa egna enkla teorier om tillvaron efter
döden (Kane, 1979; Weiniger citerad i Tamm & Granqvist, 1994). Någonstans i åldrarna 8 till
11 år strax innan övergången till det formellt operationella stadiet får barn ett dödsbegrepp
som mer och mer liknar en vuxens. De börjar bli övertygade om att döden innebär slutet på
det kroppsliga livet och att det drabbar oss alla (Tamm & Granqvist, 1993). Barn i detta
stadium kan tänka i två aspekter kring en situation på samma gång och kan dessutom tänka i
specifika termer (Kane, 1979; Piaget, 1969). White (1976) konstaterade att ca 30 % av barnen
i skolåldern hade tankar och idéer om livet efter döden. Blum (1975) påvisade att livet efter
döden blir allt mer abstrakt och symbolisk med stigande ålder. Barn som kom från olika
religiösa miljöer hade fler och mer abstrakta och symboliska föreställningar om vad som
händer efter döden, i jämförelse med de amerikanska barn som inte hade en religiös bakgrund.
Den totala abstrakta förståelsen av vad döden innebär har man inte förrän i 9 till 10 års ålder,
och vid denna tid är även det abstrakta språket moget (Tamm & Granqvist, 1993).

Det formella operationella, tredje stadiet inträffar i normala fall någon gång mellan 11-
12 år och uppåt. Nu blir dödsbegreppet allt mer differentierat och utvecklingen relateras på
olika sätt till de komplexa och filosofiska tankesystemen kring livet, döden och tillvaron efter
döden (Wenestam & Wass citerad i Tamm & Granqvist, 1993). Nu kan de beskriva döden i
religiösa termer som himmel och helvete, i filosofiska termer som integritet eller övergång till
en annan dimension. Dessa tankar är förenliga med Piagets teoretiska referensram som säger
att den formella och abstrakta tanken kan konstruera metaforer, bilder, poetiska beskrivningar
och filosofiska tankar om livet och döden (Tamm & Granqvist, 1994). Barnet kan nu tänka
fullt logiskt, har full förståelse för reversibelt tänkande, tänka i tre aspekter och de kan
klassificera objekt och relationer (Kane, 1979; Raundalen, Finne, Dyregrov, 1981).

Få undersökningar har gjorts då man studerat eventuella könsliga skillnader i barns
uppfattning av döden. Maare Tamm och Anna Granqvists två studier (1993; 1994) på 6
respektive 9 åringar där barnen både verbalt och illustrativt genom tecknade bilder fick
beskriva döden. Det visade det sig att det fanns könsliga skillnader i hur barn uppfattar döden.
Flickorna i båda åldersgrupperna tenderade att relatera döden till sorg i både ord och bild.
Pojkarna i båda åldersgrupperna satte döden i samband med någon typ av våld, och sorgen var
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klart underrepresenterad hos dem. Det visade sig också att flickorna resonerade om döden i
termer av att man gråter, sörjer och tänker på  den som har dött och de gav uttryck i högre
grad än pojkarna på ett liv efter döden. Pojkarna i sin tur  beskrev döden i sakliga termer som
framhävde den objektiva sidan av vad som egentligen händer när någon dör. 6 åringarna gav
döden i huvudsak en biologisk förklaring, medan de äldre barnen gav den en psykologisk eller
metafysisk mening som innebär en filosofisk översinnlighet.  Hoffman (1975) menar att
flickor är mer empatiska än pojkar redan i mycket tidig ålder, att de även har mer
skuldkänslor och är på det hela taget mer relationsinriktade än pojkar, något som även Tamm
och Granqvists studie tyder på (Tamm & Granqvist, 1993; 1994).

Det finns endast ett fåtal studier som studerat betydelsen av tidigare erfarenheter av
döden. Bolduc (1973) fann att ett barn som förlorat någon anhörig mognade snabbare i sin
dödsuppfattning i jämförelse med barn som inte hade någon anhörig som dött. Det finns också
studier gjorda av McIntyre (1972) och Peck (1966) som visar det motsatta, att barn inte
påverkas nämnvärt om vare sig en människa eller ett djur dör. En förklaring till detta är att de
flesta barn inte har tillräckligt med erfarenheter och levt tillräckligt länge för att förstå att
döden är en naturlig process, och att den är oundvikbar för alla levande ting. Det visar sig
stämma bra överens med Willis (1997) studier, då han jämförde barn som inte haft egna
husdjur med dem som blivit uppfostrade med husdjur i sin omgivning. De som haft husdjur
hade större förståelse och acceptans inför att husdjuret med tiden skulle dö (Willis, 2002).
Man skulle också kunna räkna erfarenheter hos ett barn till att vara en fråga om utbildning.
Pope (1979) hävdar att, om massmedia, utbildning i t ex skolan och barnlitteraturen mer tagit
upp begreppet döden, så skulle barnen utvecklas snabbare i sin förståelse. Han ser ett klart
samband mellan massmedia och hur barn uppfattar döden (Tamm & Granqvist, 1994).
Anthony (1971) sätter utvecklingen av förståelsen av döden i samband med intellektuella
framsteg. Enligt henne skulle mer exploration från media, litteratur och utbildning bidra till att
barnen skulle kunna förstå begreppet mycket tidigare. Kohlberg (1973) har observerat att barn
genom utbildning expanderat sin förmåga att förstå döden till att omfatta en nivå över sin
egna normala fattningsförmåga och förståelse (Pope, 1979).

 Schilder och Wechler (1934) var de första på området som kunde visa att barn i tidig
ålder förknippade döden med våld av olika slag. I barns föreställningsvärld verkade det som
om döden var en utifrån kommande händelse eller kraft som skickades till människorna oftast
som ett straff. Kopplingen mellan våld och död är ett genuint och utvecklingsmässigt betingat
sätt för barn att begreppsliga döden, dvs.  att de ser den som en utifrån kommande våldsam
kraft. De räds inte själva döden till en början, eftersom de inte själva tror att de kan dö. Det
kan bero på att våld, sjukdomar och ålder inte har någon realitet för ett litet barn (Tamm &
Granqvist, 1994). Schilder och Weschler (1934) visade även att barn trodde att man dog för
att man varit elak.  Även White (1979) bevisade ett samband mellan döden och dess ”onda”
orsak, nämligen att döden skulle vara någon form av bestraffning (Kane, 1979). Många barn
förstår inte att vissa saker orsakas av naturens gång som t ex döden, och att det inte finns
något som de kan göra för att undkomma den. Barnen har ingen kontroll över skeendet och
har svårt att förstå varför. Om inte detta löses (genom att barnet får prata om det) kan det leda
till känslor av skuld och ångest för en händelse som han eller hon egentligen inte hade med
och göra eller kunde påverka (Willis, 2002).

Gartley och Bernasconi (1967) bekräftade Schilder och Wechlers  (1934) studier att barn
ofta använder våld och aggressivitet för att förklara döden. De märkte att detta fenomen var
speciellt vanligt hos pojkar i 10 års ålder, som förklarade döden i destruktiva och våldsamma
termer. Förklaringen till sambandet enligt dem ligger i att västvärlden har ett
uppfostringssystem där det manliga idealet ofta sätts i samband med makt och våld. Denna
tendens, att relatera döden till våld avtog sedan med stigande ålder.  Weinigers (1979) studie
av barn mellan 4 till 9 års ålder visade att de vanligaste orsakerna barn trodde man dog av var
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pistoler, gevär, giftpilar, trafikolyckor och mord, medan Koocher (1974) hävdar att sådana
svar bara fås av äldre barn från 7 till 11 års ålder (Kane, 1979; Tamm & Granqvist, 1994).
Maare Tamm och Anna Granqvist gjorde två undersökningar (1993; 1994) på barn i 6
respektive 9 års ålder. I första undersökningen lät man barnen verbalt och illustrativt genom
att de fick teckna en beskrivande bild av döden, och i den andra fick de endast verbalt
beskriva den. Deras resultat visade att ingen av de två åldersgrupperna såg döden som ett
straff. Det kan enligt dem hänga samman med det sekulariserade samhällets värderingar våra
barn lever i idag. En bestraffning kanske är mer accentuerad i ett religiöst samhälle än i ett
sekundärt (Tamm & Granqvist, 1994).

Tv utbudet beträffande barnprogram fylls till stor del av tecknad film som uppskattas av
barn i alla åldrar. Även mycket små barn ser mycket på tecknad film där karaktärerna,
superhjältarna mirakulöst återuppstår efter det att de skjutits eller exploderat i luften. Det kan
göra att små barn förvirras ännu mer i sin uppfattning av döden. Både Wenestam (1984) och
Tamm och Granqvist (1993; 1994) har kommit fram till samma slutsats att media och Tv kan
tendera till att färga barns syn på döden. I Tamm och Granqvists studie kunde 9 åringarna
hänvisa till dagsaktuella händelser som det sett på Tv eller hört talas om från vuxna eller
tidningar (Tamm & Granqvist, 1993; 1994). Dobson (1977) intresserade sig för hur barn
uppfattade åldrande och död i Tv och barnböcker. I 90 % av fallen när död förekom i Tv, var
våld den bidragande orsaken till döden i de barnprogram som sändes i USA under åren 1976-
1977. Hon anser att Tv utbudet i mycket större omfattning än barnböckerna påverkade
barnens syn på döden på fel sätt, då många barn verkligen trodde att de med lätthet skulle
undkomma döden (Dobbson, 1977). Beträffande Tv spel och koppling till barns uppfattning
om döden i 9 – 10 års ålder har ingen tidigare forskning på området hittats.

När barnen fått illustrera döden genom att rita en teckning, vilket förekommit i två
svenska studier gjorda av Wenestam (1984) och Tamm och Granqvist (1993) visade det sig i
Wenestams studie att hälften av barnen mellan 7-18 års ålder använde religiösa och/eller
kulturella symboler i sina teckningar. De 9 åriga pojkarnas teckningar hade i Wenestams
studie en klar koppling till våld och döden, som tolkades till att ha tendens att vara media
påverkat. Wenestam menar att när man inte pratar med barn om döden hemma, får de istället
en massmedial bild som oftast orsakas av våld, och med det som kunskapsbas bildar de sin
uppfattning. Det framgick däremot inte i denna studie hur barnen resonerade kring sitt
tecknande eller i vilken ålder de t ex tecknade himmelen i ett liv efter döden. Tamm och
Granqvists studie gick mer på djupet, då man undersökte 6 respektive 9 åringar. Deras studie
visade att fler pojkar i båda åldersgrupperna tecknade en våldsam död, flertalet flickor en
sorgsen död. Ca 30 % av barnen började berätta om sin föreställning av döden, men ändrade
den när de började teckna. I dessa fall då barnen bytte sin första föreställning mot en annan i
tecknandet, rörde sig deras föreställningar om abstrakta ting som känslor av olika slag som
t ex sorg och rädsla. Fastän barnen hade tillgång till många färger ökade antalet teckningar
utförda endast i svart med stigande ålder. I 9 årsgruppen var det 30% som bara valde svart
som färg. Pojkarna satte ett starkt samband mellan våld och död både i sina teckningar och i
sitt resonerande, medan flickor tenderade döden till sorg och tecknade mest kyrkogårdar och
ledsna människor. De äldre barnen gav betydligt fler och mer logiskt sett förenliga orsaker till
döden, i jämförelse med de yngre barnen. Av 9 åringarna var det 75 % som  hade en
föreställning om livet efter döden. Tamm och Granqvist tror att två av de bakomliggande
faktorerna till deras resultat är mediapåverkan och kulturella värderingar (Tamm & Granqvist,
1993).

Syftet med denna studie var att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur barn i 9-10
års ålder uppfattar döden. Finns det skillnader i hur flickor och pojkar tänker om döden och
spelar tidigare erfarenheter, genom att någon de känt dött roll för deras uppfattning? Och har
Tv-spel och media någon betydande roll? Samt finns det skillnader i hur flickor och pojkar
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illustrerar döden? Tidigare studier visar på att det finns skillnader i hur flickor och pojkar
verbalt beskriver döden (se Tamm och Granqvist (1993; 1994) och Wenestam (1984)). Det
finns inga studier som vägt in den eventuella betydelsen av tidigare erfarenheter, TV spel eller
om media spelar någon roll för deras uppfattning. Däremot finns tidigare studier gjorda på hur
barnen tecknar döden av Tamm och Granqvist (1993) och Wenestam (1984). Den aktuella
studien följer Tamm och Granqvists metod (1993) då de genom explorativa intervjuer
undersöker barns tankar, och kommer att avslutas med att barnen får teckna döden. Men till
skillnad från deras studie kommer resultaten inte att kvantifieras.

Metod

Deltagare

De personer som ingick i denna studie var 7 flickor och 12 pojkar i åldern 9 till 10 år från en
mellanstadieskola i Västsverige. Anledningen till valet av mina informanter från just denna
skola beror på egna personliga kontakter med en av skolans rektorer och kan på så sätt ses
som informanterna valts utifrån ett tillfälligthetsurval (Kvale, 1997). Valet av barn i denna
åldersgrupp berodde i huvudsak på att de enligt tidigare studier visat att det abstrakta språket
och tänkandet mognat, och att de förstår att döden är ett stadigvarande tillstånd (Fahrman,
1993). Det var ytterst viktigt att välja lite större barn för att inte omedvetet starta nya
processer hos barnen som inte redan finns i form av tankar och funderingar kring döden.

Samtliga 31 elevers målsmän i klassen fick information om studien samt en förfrågan
om att deras barn skulle medverka i undersökningen via ett missivbrev (bilaga 1). För att
sedan få lov att delta i intervju och illustrationsdelen kvävdes att en talong med målsmans
godkännande lämnades åter till mig (bilaga 2).

Instrument

Intervjun fokuserade på specifika teman som handlade om varför man dör, vad man dör av,
vad som händer sedan och egna eventuella erfarenheter. Samtliga intervjuer varade mellan 25
till 55 minuter beroende på hur mycket barnen hade att berätta och spelades in på en
bandspelare. Bandspelaren var av märket Panasonic Voice activated system med tillhörande
mikrofon av märket Nokia och inspelningsbanden var av märket TDK med en inspelnings
längd på 120 minuter. Efter intervjun fick barnen tillfälle att teckna något som för dem hade
med döden och göra. Till illustrationen hade de till sin hjälp 12 färgkritor av märket Jolly
samt ritpapper i A3 storlek som tillhandahölls på skolan.

Varje intervju inleddes med namnpresentation och allmän diskussion om vad både
informanterna och intervjuaren tyckte var roligt och göra på fritiden och i skolan. En enkel
tidsaxel ritades upp där vi prickade in var vi föddes och roliga saker som hänt under tidens
gång. Inledningen av intervjuerna tog mycket tid i anspråk, men ledde i de flesta fall till en
avslappnad atmosfär för informanterna, i förhoppning från intervjuarens sida att de skulle ha
lättare för att prata om allvarligare saker senare. Efter den inledande diskussionen lästes en
förkortad version av boken ”Adjö, herr Muffin” skriven av Ulf Nilsson och Anna-Clara
Tidholm. Under själva läsandet visades sex utvalda illustrationer ur boken. Efter det att sagan
lästs färdigt fick barnen frågan om vad de tyckte om sagan och varför de tyckte som de
gjorde. Valet av vilka delar av texten som skulle läsas för barnen gjordes i samråd med
handledare. Vi tog gemensamt beslutet att utelämna vissa delar i boken som på ett eller annat
sätt skulle kunna ge upphov till nedstämdhet eller oro hos barnen.

De frågor som ställdes under intervjuns senare del anpassades efter situationen,
informanterna och de frågor som informanterna valt och prata om. Under den del av intervjun
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som kom att handla om döden ställdes en öppnande fråga om varför Du tror att man dör.
Denna fråga följdes upp av vad Du tror att man dör av och vad Du tror händer efter det att
man dött. Vidare behandlades ytterligare tre teman som innefattade Tvdöden, tv-spel och
eventuella egna erfarenheter. Avsikten var att anpassa frågeställningarna efter den enskilda
intervjun och de teman som informanterna valt att ta upp, allt enligt en explorativ
intervjuform (Kvale, 1997). Fördelen med att ha stödfrågor nedtecknade, var att om intervjun
av en eller annan orsak skulle komma av sig eller att informanterna skulle vara fåordiga i sina
svar kom intervjun att löpa smidigt ändå. Intervjuaren har undvikit att beröra ämnesområden
som informanterna genom sitt kroppsspråk eller verbalt uttryckt att de inte vill prata om.
Delar av berättelsen som informanterna av en eller annan anledning inte velat att den skulle
tas med i studien har plockats bort. Varje intervju avslutades med att informanterna fick ställa
frågor till intervjuaren om det var något de undrade över. Inga instruktioner gavs till
informanterna inför illustrationsuppgiften som avslutade intervjun, förutom att teckningen de
gjorde skulle ha någon form av knytning till döden.

Tillvägagångssätt

Intervjuerna har skett under överenskomna tider mellan mig och den lärare som ansvarat för
klassen. Vanligtvis har intervjuerna gjorts efter lunch, då det schematekniskt varit en bra
tidpunkt. Intervjuerna gjordes i ett närliggande grupprum vid sju av nio tillfällen, de
resterande två gjordes i intilliggande rum vid lärarrummet.

Efter att intervjuerna gjorts skrevs de ner på dator med hjälp av en
uppspelningsbandspelare av märket Sanyo. Samtliga intervjuer skrevs ned så noggrant som
möjligt, vilket innebär att inte bara orden utan även andra ljud som informanterna gjort
antecknats. Pauser markerades i utskriften och likaså de ord som de upprepade eller betonade
markerades kursiverat i texten, och kroppshållning eller ansiktsuttryck noterades inom
parantes. Inga anteckningar fördes under intervjun, men varje intervju nedtecknades direkt
efter den var gjord och vissa tillägg gjordes efter intervjuarens goda minne. Efter varje
intervju lämnade intervjuaren en kort personlig beskrivning av första intrycket av varje
enskild informant på bandspelaren som nedtecknades efter varje intervju. Alla informanters
berättelser nedtecknades noggrant beträffande speciella betoningar, upprepningar och
kroppsspråk som eventuellt gjordes, vilket underlättade för intervjuaren att få en helhetsbild
av varje enskild informant. Intervjutexten för varje intervju varierar mellan 14 till 32
dataskrivna sidor med enkelt radavstånd. Samtliga namn i undersökningen är fingerade att
ingen av informanterna valde att avbryta sin medverkan.

Bearbetning och analys

Intervjumaterialet har analyserats och tolkats utifrån vad flickor och pojkar tycker, men också
sett från barnens eventuella tidigare erfarenheter av döden i form av att en anhörig eller annan
person de känt avlidit. Intervjuaren har försökt och göra sig en blid av varje enskild informant
och försökt finna en underliggande struktur eller bakomliggande mening i det informanten
uttrycker verbalt. För att få en god helhetsbild av varje enskild informant har varje intervju
lästs igenom flera gånger med noggrannhet. Vidare för den analytiska processen har
intervjuerna delats upp i mindre stycken och placerats efter de huvudfrågor som ställts under
intervjun. Huvudfrågorna löd varför Du tro man dör, vad Du tror man dör av, vad tror Du
händer efter man dött, om Du sett döden på TV, om Du spelar Tv spel, egna erfarenheter och
eventuella upplevelser kring mordet på Anna Lind. Utifrån dessa förkortade intervjuer
uppdelade efter de olika teman, har enskilda uttalanden tolkats och relaterats till i sin helhet
åter i intervjumaterialet. Ett schema har gjorts efter de vanligaste svaren intervjuaren fått.
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Svaren för varje enskild informant har på detta sätt kartlagts åskådligt på schemat för att
lättare ge en överblick över varje informants svar, och användes bara för att underlätta arbetet
med analysen. Utifrån detta svarsschema har intervjuaren sökt eventuella samband mellan
flickor och pojkar och deras uppfattningar om döden, men också eventuella tidigare
erfarenheter. Intervjuaren har också varit vaksam för nya infallsvinklar av hur barnen tänker
om döden förutom de redan angivna frågeställningarna.

För illustrationsbedömningen var tre oberoende bedömare (en förskolelärare, en
fritidspedagog och en bildlärare) förutom intervjuaren med och placerade barnens teckningar
var för sig, i sex förutbestämda kategorier; våldsam död, den sista vilan, symbolisk död,
tillvaron efter döden, sorg och övrigt. Till den våldsamma döden placerades alla teckningar
innehållandes vapen, blod och våld av olika slag som t ex mord och slagsmål. Till kategorin
den sista vilan placerades alla teckningar som föreställde döda personer, och till den
symboliska döden placerades de som hade kors, kyrkogårdar, gravar eller andra symboler för
döden avtecknade. I kategorin tillvaron efter döden placerades teckningar föreställande hur
livet skulle kunna te sig efter döden, som t ex att man hamnade i himmelen eller återföds till
ett djur eller en människa. Teckningar som tillhörde sorg bestod av ledsna människor och de
teckningar som ej kunde placeras in i någon av de tidigare nämnda kategorierna hamnade i
övrigt. Varje bedömare fick god tid på sig att placera de 19 teckningarna som sedan
sammanställdes.

Resultatdiskussion

Intervjuerna analyseras och tolkas från syftets frågeställningar och tillsammans bildar de en
helhetsbild av det ämne jag belyst. Första frågan handlar om hur barnen uppfattar döden och
eventuella skillnader mellan flickor och pojkar. Den andra frågan tar upp ett eventuellt
samband mellan tidigare erfarenheter och dödsuppfattningen. Deras eventuella Tv spelande,
tolkningar av Tv döden och känslor som eventuellt väcktes av detta, samt om de hade något
ytterligare som de ville prata om, utgjorde den tredje frågan. Den avslutande frågan tar upp
om det finns skillnader mellan flickor och pojkar när de illustrerar döden. Varje fråga knyts
ihop med vetenskapliga teorier och kommentarer, och varje beskriven tanke och upplevelse är
utifrån ett barns perspektiv. Intervjumaterialet och tolkningarna av dessa görs utifrån ett
perspektiv av flickor och pojkar, men också som en enskild tolkning och analys av enskilda
informanter.

Alla informanter som namngivits i texten är fingerade eftersom det kändes mer
personligt att ge dem ett namn än en siffra. Situationstecknena betyder att informanten
uttrycker en markering, ett enkelt streck innebär att denne tar en kort paus och funderar, och
längre tänkepauser markeras med flera sammanhängande punkter. Slutligen markeras de ord
som betonades speciellt av informanten kursivt.

Flickor och pojkars dödsuppfattning

På frågan vad man dör av hade så gott som alla svarat att man dör av ålder och sjukdomar.
Denna typ av svar kännetecknar bland annat Piagets konkret operationella stadium som
barnen befinner sig i, då de fokuserar mycket kring inre pågående eller avslutande processer.
Det är tydligt att barnen fokuserar på att inre faktorer kan orsaka döden som att hjärtat slutar
så, hjärnan slutar fungera, att man blir gammal eller får någon sjukdom (Kane, 1979; Tamm
& Granqvist, 1994). Förutom de svaren att man dör av ålder eller sjukdomar gavs andra
exempel som trafikolyckor, drunkning, förgiftning, mord och ramla från höga höjder. Dessa
svar fanns representerade hos både flickor och pojkar.
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Barnen visade tydligt att de var logiska i sitt resonemang kring döden på så sätt att de
kunde sätta olika tankar samman och bilda ett samband dem emellan. De visade även
medvetenhet om att döden är oåterkallelig, permanent och universell, vilket styrker tidigare
forskning som visar på detta (Nagy citerad i Tamm & Granqvist, 1993; Willis, 2002). Flertalet
av informanterna svarar på frågan om varför Du tror att man dör, med att man inte kan leva
för alltid. För dem är det självklart att det förhåller sig så, eftersom det skulle vara alldeles för
tråkigt i längden och leva för alltid. En av informanterna ger ett djupare svar på frågan: ”Jo…
för när man spelat sin roll i livet – då så måste man gå vidare till nästa roll… man kan ju inte
göra det såhär bara liksom… att nu vill jag göra det.” (Gustav)

Intervjun med Gustav genomsyras i högsta grad av hans mycket väl utvecklade logiska
tänkande innebärandes att han med lätthet kopplar samman olika delar till en enhet och ser
samband av olika slag.  Han visar också på mycket god förmåga av att ställa upp egna
hypoteser. Många av de andra barnen har också denna förmåga, men mer eller mindre
utvecklade. Förmågan att klara av denna typ av logiskt tänkande ses som ett bevis på att
barnen befinner sig i Piagets konkret operationella stadiums senare del, då de har förmågan att
både tänka logiskt och ställa upp olika tänkbara hypoteser (Kane, 1979; Raundalen, Finne &
Dyregrov, 1981). Gustav är en av två pojkar som förstår att sagan som läst tidigare inte
handlar om ett marsvin, utan är en symbolisk berättelse som egentligen handlar om en
människa som tänker tillbaka på sitt liv och sedan dör. Hans mogna och mycket realistiska
förhållning till döden återspeglas i de flesta av hans svar, då han tänker noggrant innan han
svarar på frågorna.

Gustav intervjuas tillsammans med Jan som till skillnad från Gustav är religiös och tror
på Gud. Dessa båda pojkars resonemang om vad som händer efter man dött visade sig bli
mycket intressant, då de skilde sig markant i sina svar. ”Nää, det såklart att det inte händer
något efter man dött. Jag menar – att man ruttnar, det är ju inget konstigt med det… Man
kommer inte ihåg innan man föddes, så det gör man inte sen heller.” (Gustav) När jag frågar
honom om han tror att vi har en själ blir han något osäker och svarar något motsägelsefullt.
Uppfattar att han inte tror vi har en själ, men han garderar sig ändå och tror att om vi har det
kanske den återföds. Jan å sin sida tror på att vi människor har en själ. ”Den kommer till Gud
om man inte är elak eller…då kommer den till djävulen i helvetet, så är det bara.” Vidare
svarar han på frågan om han tror på ett liv efter detta att: ”Ja antingen kommer man till
himmelen eller så kommer man bara till en annan planet… eller så blir man en ny person på
jorden…eller kanske ett djur.”

Jan berättar att hans familj är troende vilket får mig att tänka i banor som att han växt
upp med synen på himmelen om man är god och helvetet om man är ond. Kanske har han
utifrån det skapat sig en egen uppfattning som inkluderar himmelen, men utesluter helvetet.
Jan tror att själen kommer till himmelen, till en annan planet eller återföds i en annan form,
men ger inga alternativ till om var man hamnar om man har varit ond. Kanske är det så för att
han bildat sin uppfattning och anser att alla kommer till något gott, att Gud är god mot alla.
Gustav och Jans svar är förenliga med Piagets teoretiska referensram som säger att den
formella och abstrakta tanken kännetecknar det stadium som de intervjuade barnen befinner
sig i. De kan konstruera metaforer, bilder, poetiska beskrivningar och filosofiska system om
livet och döden (Tamm & Granqvist, 1994). Detta visar sig också stämma när man tolkar de
övriga svar som erhållits av dem som tror att det händer något efter döden.

Övervägande delen av pojkarna tror inte att det kommer hända något efter det man dött
förutom att kroppen ruttnar. Ingen av dem nämner i detta samband något om att själen skulle
leva vidare, att den skulle återfödas i en annan kropp eller något annat levande t ex ett djur
eller växt. De allra flesta av dem som uttryckt att kroppen bara ruttnar har känt någon som
dött, men beskrivit den personen till att ha varit någon som de inte kände så väl. De har inte
heller uttryckt någon typ av känsla inför det faktum att de dött. Ingen av flickorna tror att man
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bara ruttnar, utan de tror i större utsträckning att något kommer att hända efter döden. Att man
återföds till människa eller djur eller att man hamnar i himmelen eller helvetet är de vanligaste
svaren. Det sistnämnda tyder på liknande resultat som även Tamm och Granqvist (1994)
kommit fram till, då man pekar på att flickor är i högre utsträckning mer benägna och tro på
ett liv efter döden. Det går inte och utläsa med all tydlighet om tidigare erfarenheter i form av
någon nära anhörig dött, och om de har en annan syn på döden än om de inte haft det. Det
enda man kan se är att barnen tenderar till att tro på ett liv efter döden om de haft en nära
anhörig eller annan som dött i deras närhet. Det visar sig också att bara flickorna beskriver
känslor i samband med död och är de enda som beskriver sorgsenhet när de ser andra som är
ledsna, som gör att de själva blir det t ex vid en begravning. Detta styrker Hoffmans (1975)
teori om att flickor utvecklas tidigare än pojkar känslomässigt och empatiskt, vilket även
Tamm och Granqvists studier pekar på (Tamm & Granqvist, 1993).

Ingen av barnen uttrycker döden som en bestraffning vilket även Tamm och Granqvists
studie kommit fram till. Detta går dock stick i stäv med tidigare forskning som hävdar att barn
i 9 till 10 års ålder ser döden som en bestraffning (Corr, 1997; Kane, 1979). En av
förklaringarna till att barnen inte uttrycker döden som en bestraffning kan vara att vi till
skillnad från förr lever i ett mer sekulariserat samhälle dvs. att vi har en tilltagande likgiltighet
för det religiösa, och att en bestraffning hade en djupare innebörd i ett religiöst samhälle från
förr då merparten av befolkningen var djupt religiösa mot vad vi har idag, då vi inte behöver
tillhöra kyrkan eller tro på Gud (Tamm & Granqvist, 1993). I linje med Tamm och Granqvists
resultat styrker denna studie att barnen i denna ålder inte personifierar döden till att vara ett
skelett, en lie man eller dylikt.

Våld och död

Den aktuella studiens resultat visar att pojkarna har ett stort intresse att sätta våld i samband
med döden. En av pojkarna berättar entusiastiskt hur man kan dö; ” Ja och då va – då kommer
det fram nån som smygt på en och kanske hugger en i huvudet så att blodet bara sprutar
upp… Eller kanske gör som han som mördade Anna Lind med kniv och så. Men – eller
kanske med yxa, men det kanske man inte alltid har då va och då kanske man har en sån vass
kniv.” (Peter) Peters uttalande styrker den starka koppling mellan våld och död som
Wenestam (1984) påvisade att pojkar i 9 års ålder har.  Även tidiga studier gjorda av Schilder
och Wechler (1934) och Gartley och Bernasconi (1967) visade på samma tendens (Tamm &
Granqvist, 1993). Wenestam (1984) tror å sin sida att förklaringen kan ligga i att media färgar
barnens syn på döden. Han menar att vi vuxna pratar för lite med barnen hemma om sådant
som händer i vårt samhälle, och på så sätt tror barnen att våld och död har ett större samband
än vad det egentligen har. Gartley och Bernasconi (1967) tror att vi i västvärlden uppfostrar
våra pojkar enligt ett manligt ideal som ofta sätts i samband med makt och våld. Anthony
(1971) ser kopplingen mellan våld och död som ett genuint och utvecklingsmässigt betingat
sätt för barn att förkroppsliga döden, dvs. att se den som en utifrån kommande våldsam kraft
som drabbar människan (Tamm & Granqvist, 1994).

Tv spel och massmedia

Endast en flicka, men samtliga pojkar spelade olika typer av Tv spel med jämna mellanrum.
Flickan beskrev att hon inte spelade såkallade Shoot em up spel, som innebär en typ av
våldsspel där vapen eller strategi i någon form ingår. Två av pojkarna (Samuel och Gustav)
spelar inte heller Shoot em up, en av dem för att han inte tycker det var roligt och ger ingen
anledning till varför, och den tredje, Per får inte för sin mamma. Resterande pojkar svarar att
de inte reflekterar över att de skjuter ihjäl människor för att vinna spelet, utan såg anledningen
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till det att de var tvungna att göra det för annars skulle de själva dö. Det visade sig att de flesta
pojkar spelade ett visst strategi spel, då man bara såg personerna snett uppifrån och på så sätt
inte såg dem bli dödade på nära håll, vilket inte gav pojkarna en realistisk bild av själva
dödandet. Vidare beskriver de spelen som orealistiska, då de som dör bara försvinner när man
skjutit dem eller att man ser alla personer uppifrån och på så sätt inte får en realistisk känsla
när man spelar spelet.

Samtliga barn hade sett döden på Tv, där det stora flertalet både flickor och pojkar
beskriver den i termer som overklig och oblodig. De två filmer som nämns till störst del är
James Bond och pojkarna nämner också Sagan om ringen, som baseras på Tolkiens trilogi
med samma namn. Inte heller här reflekterar barnen över att människor dödas av de som är
”goda”, förutom Gustav som svarar på frågan om James Bond har rätt och döda andra: ”I
självförsvar är det väl inte fel, men om han vrider runt kniven mer är det inte rätt. Det är ju
dåligt. Men om han gör det för att inte dö själv – är det mindre dåligt. Men också om han först
slår ner en och den ligger där – och den som slog sedan sticker den, då är det ju inte
självförsvar längre utan mord ju. Då är det inte självförsvar längre utan då är det kallblodigt
mord.” Gustav har, som jag beskrivit tidigare en långt mer utvecklad och fördjupad syn på
döden och har också förmågan att enligt Piagets formella operationella stadium som i normala
fall påbörjas någon gång vid 11 – 12 års ålder visar prov på en vuxens mer nyanserade
tänkande kring svåra frågor. Flertalet av barnen som anser att det är rätt att döda andra i
självförsvar har inga nyanserade svar, utan ser det endast som att döda eller dödas, och att det
inte är fel för hjälten att göra så. Flera av pojkarna tycker inte att denna typ av filmer med
hjältar av olika slag är speciellt hemska, eftersom de vet att hjälten alltid kommer och klara
sig. Detta skulle kunna peka på att Tv och film visar barn att hjältarna alltid undflyr döden.
Att döden i filmens värld i de allra flesta fall ger en orealistisk bild och frångår beskrivningen
av känsla och den övriga verkligheten (Pope, 1979).

Flickorna beskriver inte den död de sett på Tv i några specifika termer utan beskriver
den enbart med utgångspunkt från om den var verklig, overklig eller komisk. De beskriver
inte heller scenerna i filmen de sett ingående med detaljer om hur det såg ut, om det kom
blod, känslor av något slag eller om de tyckte filmen var hemsk. Pojkarna däremot verkade
uppenbarligen tycka om att beskriva vad de sett och göra noggranna beskrivningar om hur det
såg ut, om det kom mycket blod och huruvida de tyckte att scenerna var realistiska eller ej. Så
gott som samtliga pojkar hade sett Sagan om ringen utom Per som inte fick lov att se den för
sin mamma, samme pojke som inte heller tilläts spela Tv spel av våldskaraktär. Men det fanns
ytterligare två pojkar som frivilligt valt att inte titta, eftersom de inte tyckte om den typen av
filmer. Det fanns en fascination kring just filmen Sagan om Ringen och de onda som ofta
beskrivs till att ha fräckare vapen och ser häftigare ut. En av informanterna säger: ” Jag tycker
de goda skall vinna – annars går ju jorden under… Men de onda är ju coolare gjorda och ser
fräckare ut. På rasten då vill ju alla vara det när vi skall göra sagan om ringen på rasten då.”
(Robin) Även i pojkarnas beskrivning av filmdöden fascineras de av våldet i en eller annan
form.

Mordet på Anna Lind, Sveriges utrikesminister, var något som de allra flesta barnen
självmant tog upp i diskussionen. Det kändes som behovet av att prata om det som hänt hade
stor betydelse för barnen. Många av dem som valt att kommentera Anna Lind gör det inte i
specifika termer från nyhetsvärlden, utan väljer egna väl valda ord för att beskriva händelsen.
Men de kan med lätthet redogöra för det aktuella händelseförloppet och diskuterar med
inlevelse om vem mördaren kan vara och varför han gjorde det. Detta skulle styrka både
Wenestams (1984) och Tamm och Granqvists (1993) studier att barn med lätthet kan hänvisa
till dagsaktuella händelser som de sett på Tv eller hört talas om från tidningarna, och att den
bild de får därifrån med all säkerhet tenderar att färga deras uppfattning om döden (Tamm &
Granqvist, 1993). Två av flickorna lägger stor vikt vid hur Anna Linds familj och i synnerhet
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hennes två söner kan tänkas känna och hur de mår av all massmedial bevakning. Men de visar
även empati för den person som satt anhållen för mordet, som senare visade sig vara oskyldig.
Resonemanget kring detta sköter de helt själva: ”Och då kanske han kommer ut på stan… och
då ser dom han och då kanske han drar sig undan för dom tror att det är han som har rymt
eller någonting. Och då…” (Helena) ” Jag skulle inte vilja komma där och så går alla undan,
så kan man inte ha det…då blir han ensam.” (Hanna) Både Helena och Hannas intervju
handlar mycket om känslomässiga beskrivningar av olika slag. Det visade sig att Helena
besökt kyrkogården vid ett tillfälle och sett ett litet barns gravplats. Båda flickorna
reflekterade en lång stund över vad som kan ha föranlett bebisens död. En av anledningarna
till att det bara varit flickor som pratat om hur andra kan tänkas känna kan mycket väl bero på
att flickor är mer empatiska i tidig ålder, och är på det hela taget mer relationsinriktade något
som Hoffman (1975) ger som sin förklaring till varför flickor tenderar oftare än pojkar att
beskriva känslor både sina egna och andras (Tamm & Granqvist, 1993).

Övervägande delen pojkar uttrycker rädsla för mördare och ger förklaringar som droger
av lika slag eller psykisk sjukdom ligga till grund för varför de mördar andra. ”Ja, dom blir
påtända. Klart man är rädd för och träffa på en sån galning som bara vill ha ihjäl folk och
barn… tänk om de mördar en kompis – eller en själv utan att de vet varför. Det kan jag tycka
är otrevligt. Man tänker ibland på hur det skulle vara och träffa nån sån där. Ja, det är inte
kul.” (Gustav) Eller som en annan informant uttrycker: ”Mmmm när jag cyklar hem från
skolan och så gillar jag inte såna där stora tonåringar när dom går i grupp. Och då kommer jag
själv cyklandes och Herre Gud då ser jag att tänk om dom – kanske gör nått… Och efter det
med Anna Lind blev knivhuggen känner jag verkligen att det kan hända mig också.” (Karin)

Wenestam (1984) hävdar att på grund av att vi inte pratar med baren om döden hemma
får de i stället en massmedial bild av döden som oftast orsakas av våld och mord, och med
detta som kunskapsgrund bildar de sin uppfattning (Tamm & Granqvist, 1993). Detta är något
min studie tycks vara färgad av, just det faktum att barnen är duktiga på att snappa upp det
som sägs på nyheterna och verkar följa det lika intresserat som vuxna gör. Men det verkar
dock som om de inte till fullo får ett grepp om det som sägs på nyheterna, utan att de själva
skapar en förenklad bild av det som sagts, eller i vissa fall med hjälp av föräldrar. Då barnen
fått prata om det hemma märks det att de har en bättre grundförståelse, och därmed även kan
tänka sig in i de inblandades situationer och hur de kan tänkas och känna.

Ytterligare en händelse kom till att diskuteras av flera informanter handlade om en av
lärarna på skolan som dött i cancer tidigare på sommaren. Men det var långt färre som
uppmärksammade detta eller önskade att prata om det, jämte mordet på Anna Lind. Men det
bör noteras att alla informanter angav cancer till att vara en bidragande orsak till att man dog.
Enligt min tolkning likställdes inte cancer som en sjukdom som sådan, utan såg det som en
separat orsak till att man kan dö. Anledningen till att inte så många barn ville prata om det
som hänt på skolan kan ha med att skolan tagit sitt ansvar och pratat med eleverna om vad
som hänt, och eleverna har själva fått lov att skriva kondoleanser i en bok tillägnad läraren
som dött. Enligt min vetskap har ett minnesbord varit placerat en tid så eleverna själva kunnat
skriva en sista hälsning, få tröst eller få en stund att minnas.

Illustrationer av döden

I Tamm och Granqvists (1993) studie beskrev en tredjedel av barnen en föreställning av
döden, men kom att illustrera något annat än vad de tidigare beskrivit. Man kan tydligt se i
den aktuella studien hur merparten av informanterna ändrade sin föreställning om döden när
de skulle teckna den. Flertalet flickor beskriver sorg i samband när någon dött, men endast ett
fåtal av deras teckningar visar på sorg. De flesta som beskrivit sorg tecknar döden knuten till
våld i någon form eller som en gravplats. Enligt Wenestams studie (1984) valde en tredjedel
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av 9 åringarna att enbart teckna i svart (Tamm & Granqvist, 1993).  Ingen av flickornas
teckningar var gjorda endast i svart färg, utan var färgglada. Så gott som alla pojkarnas
teckningar domineras av svart, blyerts eller bläck. I de teckningar gjorda i färg, används
färgen sparsamt jämte flickornas. Den aktuella studien visar att pojkarna väljer svart som enda
färg jämte Tamm och Granqvists studie (1993) som visade att både flickor och pojkar valde
att teckna i svart.

Wenestams (1984) studie visade att barn mellan 7 – 18 år så tecknade hälften av dem
symboler som kunde förknippas med döden. Den aktuella studien visar att hälften av både
flickornas och pojkarnas teckningar avbildade den symboliska döden i form av kors eller
gravstenar, vilket skulle styrka hans studie. Den övervägande delen av pojkarnas teckningar
visar den symboliserar döden. Endast ett fåtal av teckningarna kopplas till våld, och det visar
sig att de som tecknar våld har under intervjuns gång pratat mycket i termer kring våld och
uttryckt en fascination för vapen. Resterande av pojkarnas teckningar illustrerar sorg och en
avbildad död människa. Tamm och Granqvists studie visar att pojkar tecknar den våldsamma
döden och flickor relaterar döden till kyrkogårdar, gravar eller en avbildning av den döda
personen. Den aktuella studien frångår delvis tidigare forskning. Resultat visar att flickor och
pojkar bortsett från om de tecknar den symboliska döden sträcker över hela spannet, då de
tecknar döden som den våldsamma, livet efter, den sorgefyllda, den sista vilan eller den
symboliska döden. Pojkarna tecknar inte den våldsamma döden i så stor utsträckning, endast
ett fåtal av teckningar illustrerade detta jämte de studieresultat som Tamm och Granqvist
kommit fram till. Flickorna däremot tenderar till att följa Tamm och Granqvists resultat, då de
tecknar den symboliska, livet efter döden eller sorgliga döden, men det förekom dock att en
betydande del av flickornas teckningar var av våldsam karaktär.

Slutdiskussion

Syftet med studien är att se om det finns skillnader i hur flickor och pojkar upplever döden,
om tidigare erfarenheter och om Tv-spel och media har någon betydande roll för deras
uppfattning. Finns det skillnader mellan flickor och pojkar när de illustrerar döden i sina
teckningar? Denna studie visar att det finns skillnader i hur flickor och pojkar uppfattar
döden, men att tidigare erfarenheter av att någon anhörig dött inte spelar någon roll för deras
uppfattning. Tv spel av våldskaraktär eller filmer har i denna studie ingen märkbar betydelse
för hur barnen tänker och resonerar. Däremot kan massmedias fokusering på våldsbrott
påverka barnen, eftersom de uttrycker rädsla för mördare och att själva bli mördade. När
flickor och pojkar illustrerade döden visade det sig att det fanns teckningar ur alla de tidigare
namngivna kategorierna representerade, och att pojkar inte tecknade den våldsamma döden i
den utsträckning tidigare studier visat.

Den aktuella studien visar på att det finns skillnader i hur flickor och pojkar tänker kring
döden. Jag tror detta till stor del kan förklaras med flickors tidiga och mer utvecklade
empatiska och känslomässiga utveckling (Hoffman citerad i Tamm & Granqvist, 1994).
Flickorna ger uttryck för sorg, visar mer empati för de efterlevande och är mer benägna att tro
på ett liv efter detta, vilket stödjer Tamm och Granqvists studie (1994). Den aktuella studien
visar att tidigare erfarenheter inte spelar roll för deras uppfattning och det kan bero på att det
inte finns sådana skillnader. Men det intressanta är att dessa barn har en gemensam tidigare
erfarenhet genom att en av lärarna på skolan dött i cancer, vilket mycket väl kan ha bidragit
till den mer mogna synen på döden som de generellt har. Det stora flertalet av barnen visade
en mycket högre grad av mognad i sitt resonemang, än vad tidigare studier gjorda av bland
annat Nagy (1948) och Kane (1979) visat att barn normalt har i denna ålder. Man kan dra
slutsatsen av att denna erfarenhet påverkat 9-10 åringarna på denna skola, men att man inte
kan generalisera detta till åldersgruppen som sådan, att tidigare erfarenheter har en betydelse.
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För att med säkerhet kunna fastsälla ett eventuellt samband bör en ny studie göras på barn i
samma ålder som inte har denna gemensamma erfarenhet.

Vidare styrker denna studies resultat tidigare forskning genom att visa en koppling
mellan pojkars dödsuppfattning och våld (Schilder & Wechler citerad i Tamm & Granqvist,
1994; Tamm & Granqvist, 1993; 1994; Wenestam citerad i Tamm & Granqvist, 1994). Det
kan bero på en kombination av vårt uppfostringssystem där vi inte bara uppfostrar våra pojkar
efter ett manligt ideal (Wenestam citerad i Tamm & Granqvist, 1994), utan också uppmuntrar
våra flickor till att vara mer känslomässiga och t ex gråta. Men jag tror också som Wenestam
(1984) att massmedia påverkar barns syn på döden, då de mest brutala morden får mycket
exponering i nyhetsprogram och dagspress. Anthony (1991) anser att barn i denna ålder ser på
döden som en utifrån kommande kraft som t ex olyckor och mord som åstadkommer döden
(Antony citerad i Tamm & Granqvist, 1993). Det är något denna studie inte stödjer, eftersom
barnen gav ålder och sjukdom som de allra vanligaste svaren till vad man dör av. De är klart
medvetna om att döden kan orsakas av faktorer inne i människan som t ex sjukdom eller
ålder, vilket styrker att barnen befinner sig i det konkret operationella stadiet (Evenshaug &
Hallen, 1992; Kane, 1979).

Den död som Tv: n och filmer visar påverkar inte barnen med all tydlighet i denna
studie, utan de flesta vet att det inte är på riktigt, även om de ibland tycker att det är realistigt
gjort. Hjälten lyckas alltid undkomma döden, och dör någon i filmens värld tas sällan känslor
upp av olika slag, utan filmen fokuserar på det våld som föranlett döden (Dobson, 1977).
Vålds Tv spelen reflekterade inte barnen över nämnvärt i denna studie, utan såg det som ett
spel som man skulle vinna. De allra flesta barn har förmågan och se spelen för vad de är,
enbart ett spel och att det i verkligheten är något otänkbart att skjuta runt omkring sig. Men
det finns ju alltid undantag, de som inte ser skillnader mellan spel och verklighet.

Man bör dock notera att det i den aktuella studien inte med all säkerhet går att dra
slutsatsen att Tv våldet och Tv spelandet inte påverkar barnens uppfattning om döden. Det
visade sig vara svårdefinierat huruvida de i sina svar varit påverkade eller fantiserade utifrån
sådant de sett på Tv, film eller Tv spel. Speciellt pojkarna med sin klara våldsuppfattning i
samband med döden, var det svårt och särskilja vad som var påverkad av det som de sett och
hört och vad som verkligen var deras egna personliga uppfattningar. Vissa av pojkarna gav ett
mycket personligt svar medan andra gränsade mellan egna och ”uppgjorda svar”,
innebärandes influenser från filmvärlden kopplar till våld.

Något som däremot inte förväntades var den rädsla för mördare som många pojkar tog
upp i samband med mordet på Anna Lind. Flickor tänkte också på mördare och uttryckte
rädsla, men pojkarnas var mer påtaglig och de hade ett större behov att prata om den.
Anledningen till att det var fler pojkar som uttryckte rädsla tror jag beror på att de är mer
fokuserade, mer intresserade av våld och är mer insatta i detaljer än vad flickor är.  Jag tror att
rädslan för mördare har stark anknytning till det barn ser och hör från nyhetsprogram. Våld
uppmärksammas mer av allmänheten än andra nyheter, och vi har en tendens att
uppmärksamma mord i större utsträckning än mycket annat som inte har med våld och göra.
Är det ett mord som begåtts på ett barn uppmärksammas det ytterligare, och får en enorm
genomslagskraft i media och hos allmänheten. Något som kom i skym undan för mordet på
Anna Lind var den fem åriga flicka som mördades dagen efter, av en psykiskt sjuk yngre
pojke. Han hade inspirerats av mordet på Anna Lind och ”kände” för att mörda. När
massmedia belyser denna typ av mord på andra barn, utan att lägga stor vikt vid att det är barn
som tittar på deras program, kan det leda till stor oro hos barnen för mördare.

Barn behöver vuxna som förklarar det som händer i samhället speciellt när barn mördas.
Varför man tror att det händer osv., men också få lov att bara prata om det som oroar dem och
få lov att ställa frågor över sådant de undrar över. Genom massmedias intensiva bevakning
när ett mord skett, skapar all medialfokusering en hel del frågor för barnen. Mördaren kan
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vara vem som helst och är kapabel och göra vad som helst, vilket tenderar till och göra barnen
rädda och osäkra. Barnen i den aktuella studien uttryckte i sin beskrivning av mordet på Anna
Lind med egna ord, tvärt emot Wenestams studie (1984) då han ansåg att barnen använde
massmediala begrepp. Slutsatsen i den aktuella studien är att media har en tendens att påverka
barnen, men att det är svårt att fastsälla hur stor påverkan är utan att göra fortsatta studier
specifikt på mediapåverkans betydelse.

Teckningsresultatet visar på att barnen i den undersökta gruppen i hälften av fallen
illustrerar den symboliska döden vilket styrker Wenestams (1984) resultat. Det som däremot
skiljer sig från tidigare studier är att pojkarna inte tecknade våld i sådan utsträckning att det
skulle vara anmärkningsvärt, som framgår av Tamm och Granqvists (1983) studie. Att det inte
förhöll sig så kanske inte har med pojkarnas teckningar att göra, utan flickornas, eftersom det
visade sig att flickorna tecknande den våldsamma döden i nästan lika stor utsträckning som
pojkarna. Kanske är det så att flickorna kommit ”i kapp” pojkarna på så sätt att även de
upplever döden som våldsammare, och sätter det i en direkt relation till döden. Kanske spelar
media en bidragande roll?

Valet av en kvalitativ metod då intervjuer av explorativ karaktär genomfördes, gav en
mycket fin inblick i hur barnen resonerar kring döden, vad de tänker, vad de tror på och vad
som oroar dem. Jag är medveten om att barnen i många fall påverkat varandra, och att det
validitetsmässigt kan ha en viss betydelse för vad de sagt och vad de tecknat. I intervjuerna
kan parintervjuerna ha lett till att barnen tagit upp fler aspekter på döden än vad de kanske
gjort själva, på så sätt att den ene kan ha berättat något som kan få den andre att associera till
något annat, vilket kan ha varit en fördel. Nackdelen med parintervjuerna kan vara att det
enskilda barnet inte vågar säga allt som hon eller han tycker av rädsla för vad den andre
tycker om det som sagts, och på så sätt kan man gå miste om värdefull data. Å andra sidan
känner man en stor trygghet av att vara två, tillsammans med någon man känner väl.

Några av informanterna har varit mycket öppna och frispråkiga och detaljerat beskrivit
vad de tycker, hur de tänker och vad de varit med om. Andra har varit väldigt distanserade till
ämnet som sådant eller till intervjuaren som person, då intervjuaren inte lyckats fullt ut att
skapa ett förtroende. Samtliga informanter upplevde dock enligt egen utsago att ämnet varit
intressant och i vissa fall spännande. I och med att intervjuerna har varit av explorativ
karaktär och informanterna har haft möjlighet att fritt berätta om sina tankar har jag fått
spontana och personliga berättelser och beskrivningar som har bidragit till en mer nyanserad
bild av hur barn tänker om döden.

Validiteten beträffande bedömningen av illustrationerna ses som god tackvare de tre
oberoende bedömarnas enskilda placering av varje teckning. De 19 teckningarna placerades i
samma kategorier samtliga gånger. Däremot kan själva illustreringen i sig självt ha påverkat
studiens resultat genom att barnen tecknade i par. Det visade sig i några av intervjuerna att
barnen delvis inspirerades av varandras teckningar genom att de tittade på vad den andre
tecknade eller frågade vad man målade.

Avsikten är att förhålla mig så objektiv som möjligt till det insamlade och bearbetade
materialet. Men jag bör också vara medveten om att egna omedvetna processer pågår inom
mig, som kan påverka min tolkning av materialet som således påverkar validiteten. Även det
faktum att mitt första intryck av informanten spelar stor roll för min tolkning av informantens
uttalanden. Ett etiskt problem i undersökningen är hur kritiskt vissa intervjuuttalanden kan
analyseras och tolkas. Har i möjligaste mån försökt att hålla mig till informanternas
uttalanden med en viss distans och tolka intervjuerna utifrån en specifik teoretisk
utgångspunkt, nämligen skillnader i uppfattningen om döden mellan flickor och pojkar. Jag är
också medveten om att informanterna kan påverka varandra medvetet eller omedvetet i
samband med parintervjuerna, och/eller av det faktum att en bandspelare spelar in allt som
sägs. Det kanske har bidragit till att hämma informanterna, vilket kan inverka på vilka
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uttalanden som informanterna väljer att göra i intervjusituationen. Beträffande
teckningsbedömningen har det validitetsmässigt varit bra att ha flera oberoende bedömare
som i sin profession arbetar med barn i olika åldrar, dels för att jag inte varit ensam i min
bedömning och placering av teckningarna i olika kategorier, utan också för att jag fått
placeringarna bekräftade av flera oberoende parter.

En tänkbar brist studien har antalet informanter är något få till antalet för att säkert
kunna säga om mina resultat är gångbara i ett större perspektiv än enbart i denna klass. Även
det faktum att antalet flickor och pojkar är något snedfördelad kan ha betydelse. Flickorna är
få för att säkert kunna fastslå mina resultat, speciellt beträffande illustrationsdelen. Vid
eventuella fortsatta studier kan det vara en stor fördel att ha fler informanter för att kunna
fastställa ett säkrare resultat. Jag har inte heller vågat ställa för närgående och djupa frågor
som kan ha bidragit till att inte tillräcklig data insamlats, vilket kan ha lett till analys och
tolknings fel. Anledningen till att jag inte ställt för djupgående frågor beror på att jag inte har
tillräckligt med erfarenheter av barnintervjuer för att ställa allt för avancerade frågor med risk
för att väcka något hos barnet i form av t ex sorg eller saknad. Det har inte varit min mening
att väcka nya tankeprocesser eller starta reaktioner hos barnen. Av den anledningen har jag
därför inte ställt följdfrågor om barnet verbalt eller med sitt kroppsspråk givit indikationer på
att hon eller han velat fortsätta.

Maria Nagys undersökningar gjordes år 1948, efter andra världskrigets slut och det kan
med stor sannolikhet ha kunna påverkat barnens uppfattning av döden. Under andra
världskriget användes krigspropaganda då man avbildade fienden som hemska personer eller
otäcka djur och det kan ha påverka barnen i deras uppfattning om döden, eftersom de i hennes
undersökning tenderade till att personifiera döden till att vara en lieman eller dyligt. I senare
forskning finner man inga resultat som styrker hennes teori på den punkten. Men det mest
intressanta är att Nagys forskning inte blivit ifrågasatt mer under årtiondena som gått. Många
forskare utgår fortfarande ifrån Nagys teori och ser den som en av de viktigaste grundpelarna
inom området utan att ifrågasätta eller ta notis om när och på vilket sätt undersökningen
gjordes. Jag kan själv tycka det är märkligt, eftersom klimatet barnen växer upp i förändras
med tiden och det borde påverka barnens uppfattning.

Har också ställt mig frågan hur stor betydelse det kan ha haft att Anna Lind mördats
någon vecka innan mina intervjuer påbörjades. Personligen tror jag att de kan ha påverkat
barnen på så sätt att de hade ett otroligt stort behov av att prata om det. För barnen har det
varit viktigt att försöka förstå varför, vad som kan ha föranlett det, vem mördaren är, vem han
är som person och hur Annas familj kan tänkas ha det. Men förövrigt tror jag inte att det
påverkat barnens uppfattning om döden mot vad de tidigare haft. När barnen uttrycker rädsla
för mördare är det inte Anna Linds mördare de är rädda för, utan andra potentiella mördare
som rör sig fritt i samhället. Det faktum att en av lärarna på skolan avlidit någon månad innan
undersökningen börjat, verkade inte heller ha någon betydelse för intervjuns del, då de flesta
valt och inte pratat om det. Men döden har nog för de allra flesta i klassen blivit mer påtaglig
och gjort att man tänkt mer på den än vad man annars skulle ha gjort.

Det finns andra betydande variabler som skulle kunna ha påverkat studien som inte
belysts. En tänkbar variabel skulle kunna vara betydelsen av det enskilda barnets
uppväxtförhållanden. Hur stor betydelse kan det tänkas ha att man hemma kan prata naturligt
om döden att få svar och reflektioner från en vuxen om det man tänker på och tror? En annan
tänkbar variabel skulle kunna vara den samhällskultur barnen av i dag växer upp i. Hur stor
betydelse har ungdomskulturen för barnens dödsuppfattning?

Det skulle vara intressant att i en eventuell fortsatt studie se hur mindre barn i 5-6 års
ålder uppfattar döden. En av anledningarna till det är för att se om en av mina personliga
hypoteser kan ha någon grund. Jag tror att barn idag mognar mycket snabbare än tidigare
studier visar på, eftersom samhället idag är så föränderligt. Det hade varit mycket intressant
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och få ta del i vad dessa barn tycker och tänker för och se om de kanske har ett mer moget
förhållningssätt än vad tidigare forskning visar på. Ett annat intressant område vore att
undersöka närmare hur vuxna tror att barn tänker. Vi vuxna har bevisligen, som jag märke när
jag pratat med vuxna har generellt en avig och skrämd relation inför när vi skall prata med
barn om döden. Varför? Kan det vara så att vi själva tycker att det är skrämmande och
automatiskt tror att barnen tycker detsamma?
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Hej!

Mitt namn är Sofi Callstam. Jag läser psykologi 41 – 60 poäng på Högskolan Trollhättan/
Uddevalla. Kursen omfattar bland annat en 10 poängs uppsatsarbete, i vilken jag kommer att
studera barns uppfattning av döden. Min förhoppning är att denna uppsats skall ge mig en
fördjupad kunskap och förhoppningsvis leda till forskning på området kring barn och deras
uppfattning om döden.

Barnen kommer att får välja en kompis som de känner väl, för att parvis bli intervjuade. Som
inledning kommer jag att prata med dem om vad som är viktigt i livet för dem just nu och vad
de tror är meningen med livet. För att sedan få en naturlig övergång till döden kommer jag att
läsa en saga som heter ”Adjö, herr Muffin” skriven av Ulf Nilsson och Anna-Clara Tidholm.
Boken vänder sig främst till yngre barn, men jag har valt den för att den så fint illustrerar
döden. Boken handlar om ett marsvin som är gammalt och ser tillbaka på sitt innehållsrika liv.
När herr Muffin dör begravs han i familjens trädgård.

Efter det att boken läst kommer barnen att få tid att reflektera över det som de hört berättas för
dem, och få frågor kring hur de ser på döden, om de tror att något kommer att hända efter, om
de i filmer eller böcker mött döden och om de har egna erfarenheter av döden. Intervjun
kommer att avslutas med att barnen får i uppgift att rita vad döden innebär för dem.

Det är viktigt att poängtera att jag inte har för avsikt att väcka nya processer hos barnen som
inte redan finns i form av tankar och funderingar kring döden. Min förhoppning är att det blir
en stunds filosoferande och reflektion över fenomenet döden.

Ditt barns deltagande är frivilligt. Barnen har rätt och avbryta intervjun när som helst utan att
behöva ge en förklaring. Barnen är givetvis anonyma och kommer i rapporten ha fingerade
namn. Intervjumaterialet kommer inte att användas i något annat sammanhang än i mitt
uppsatsarbete. Jag är den enda som kommer ha tillgång till intervjuskriften och kassettbandet
som används under intervjun. Efter att uppsatsarbetet har slutförts kommer kassettbandet med
det inspelade intervjumaterialet samt intervjuskriften att förstöras.

Det skulle vara en stor tillgång för mina studier om du lät ditt barn delta. Tack på förhand.

Har du frågor eller synpunkter som målsman, kan du kontakta mig per telefon eller E - mail.

Svar senast 22 september 2003

Med vänliga hälsningar

Sofi Callstam

Mobil xxxx-xxxxxx
E – mail xxxxxxxxxxx

Bilaga 1
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Xxxx Xxxxxx är informerad om studien och har godkänt dess genomförande.

Jag har tagit del av informationen gällande studien hur barn uppfattar döden och lämnar
svarstalongen åter till Xxxx snarast, dock innan den 22 september.

Tack på förhand.

Med vänliga hälsningar Sofi Callstam

……………………………………………………………
Elevens namn

� Jag tillåter mitt barn och delta i studien

� Jag tillåter inte mitt barn och delta i studien

…………………………………………………….
Datum och underskrift av målsman
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