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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur förberedda förskollärare anser sig vara på 

att möta barn som är i sorg efter att de mist en förälder eller ett syskon. För att ta reda på 

detta har samtalsintervjuer genomförts med tre yrkesverksamma förskollärare. Den tidigare 

forskningen som redovisas förklarar vad sorg är, hur barn kan uttrycka sorg, barns tankar 

om döden, varför sorgearbete behövs och vad förskolan kan bidra med. Den tar även upp 

arbetsmaterial och aktiviteter förskollärare kan använda sig av i arbetet med ämnet död, 

och att många förskollärare känner att de saknar tillräcklig kunskap om hur de på ett 

professionellt sätt kan hantera ämnet i förskolan. Denna forskning utgjorde grunden till 

våra intervjufrågor. Resultatet analyserades utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 

modell, vilken påvisar hur de olika miljöer som barnet ingår i påverkar och påverkas av 

varandra.  

 

Endast en av de tre intervjuade förskollärarna hade tidigare erfarenhet av att möta ett barn 

som förlorat en förälder eller ett syskon, men ingen av förskollärarna menar att de känner 

sig helt förberedda på hur de ska möta dessa barn. Alla tre efterfrågar mer utbildning i 

ämnet, för att på så vis stärka sin kompetens inom området. Bestämmelser, normer och 

värderingar kring vad som anses vara viktigt att fokusera på i förskolan kommer enligt 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell från makronivå, och de verkställs på 

mikronivå - den nivå där barnet befinner sig.  

 

Nyckelord: Död, Sorg, Sorgehantering, Förskollärare, Barn, Bronfenbrenner 
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1. Inledning  

”Barn behöver hjälp med att orka med sina svåra stunder, så att de riktigt rår med att ta till 

sig vad de har utsatts för, om inte, kan det bära sin saknad som ett hålrum inuti sig resten 

av livet” (Propper, 2003, s. 113). 

 

Förskollärare ställs inför många olika typer av utmaningar som ska hanteras på ett 

professionellt sätt. Det kan handla om allt ifrån missnöjda föräldrar till val av 

arbetsmetoder och didaktiska grepp. Dessa är mer eller mindre återkommande inslag i 

förskollärarvardagen - och något som därför frekvent diskuteras och hanteras i förskolan. 

Men det finns utmaningar som inte förekommer lika ofta, men som likväl kräver kunskap 

och beredskap: oväntade kriser som kan försätta barn i sorg. Det kan röra sig om allt från 

ett husdjurs död, till bevittnande av våldsamma händelser. Fokus för detta arbete är att 

undersöka hur förberedda förskollärare anser sig vara att hantera barn som är i sorg. 

 

Död är något som inte tas upp i läroplanen, vilket vid en första anblick kan verka naturligt, 

eftersom det anses vara känsligt och inte något man talar med barn om. Att det inte nämns i 

läroplanen, som är ett självklart dokument för förskollärare att använda sig av i planering 

av verksamheten, kan dock bli problematiskt. Detta är något vi anser borde tas upp i 

läroplanen, då det skulle öka förskollärares medvetenhet om betydelsen av att prata med 

barn om död. Det står visserligen att ”barns behov av att på olika sätt få reflektera över och 

dela sina tankar om livsfrågor med andra ska stödjas” (Lpfö 98/16, s. 4) men det står inte 

uttryckligen att döden ska tas upp med barnen. Vi valde detta ämne då vi upplever att vi 

inte har tillräcklig kunskap om hur man kan bemöta barn i sorg, och att det därför är något 

vi vill utveckla. 
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1.1. Syfte och frågeställningar  
 

Vårt övergripande syfte med detta arbete är att undersöka vilken beredskap och vilka 

förkunskaper förskollärare anser sig ha när det kommer till att möta barn i sorg.  

 

Frågeställningar: 

Hur väl rustade för att möta barn i sorg anser sig förskollärare vara? 

Hur anser förskollärare att man på ett professionellt sätt hanterar barns sorg? 

Anser sig förskollärare ha kunskap om arbetsmaterial som kan användas vid sorgearbetet? 

Hur anser förskollärare att man på ett professionellt sätt möter barns tankar/föreställningar 

om död? 
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2. Bakgrund 

Att råka ut för kriser är en oundviklig del av livet - förr eller senare kommer vi alla drabbas 

på något sätt. När förskolebarn är bland de drabbade kan förskolan dras in i svåra 

krishanteringsprocesser (Mathiasson, 2006, s. 13). Enligt Skolverket är det viktigt att alla 

förskolor har en krisplan att vända sig till när det oväntade händer. ”Det oväntade” är av 

Skolverket odefinierade händelser som innebär sorg, oro och förtvivlan (2015). Magne 

Raundalen och Jon-Håkon Shultz menar att kris är något man behöver hjälp att komma ut 

ur (2007, s. 13).  

 

I arbetet med sorg så är det viktigt att ha kunskap om de vanligaste sorgereaktionerna hos 

barn, såsom ”ångest, sömnrubbningar, ledsenhet, längtan och saknad, ilska och krav på 

uppmärksamhet och hos de större barnen skuld och självförebråelser” (Andersson, 1995, s. 

14). Barns sorgearbete kan te sig väldigt olika, och för att inte stå handfallen menar 

Andersson även att det är viktigt att förstå att barns reaktion inte alltid syns utanpå: barnet 

kan gå från att få nyheten om ett dödsfall till att sekunden senare leka som om ingenting 

hänt (1995, s. 12).  

 

Kerstin Propper menar att vuxna ofta har uppfattningen att det bästa är att inte prata med 

barn om stora frågor, så som döden. Men när det hänt något allvarligt är det ofta precis det 

barnen behöver - att få samtala om det inträffade. Genom att låta bli att samtala kan 

konsekvensen bli att barnets ängslan ökar (2003, s. 117). Vuxna har en tendens att 

motivera sin tystnad med att barnen ändå är för små för att förstå vad som händer, och att 

de därför ska hållas utanför. Grunden till detta är ofta de vuxnas egen rädsla för att möta 

barnens sorg och frågor (Björklund & Eriksson, 2000, s. 9). Men tystnaden riskerar att bli 

en börda för barnet att bära genom livet om sorgen inte tas om hand på rätt sätt. Att inte 

tysta ner och negligera barns sorg är därför viktigt, eftersom ”det är i barndomen som den 

stora tystnaden i allmänhet inträder” (Falk & Lönnroth, 1999, s. 8). Nils Andersson menar 

att ”I det lilla barnets värld är det nog ofta möjligt att tänka sig döden som något tillfälligt” 

(1995, s. 15). Därför är det viktigt att prata med barn om döden, speciellt då barn har en 

tendens att föreställa sig betydligt värre saker än hur det egentligen ligger till (Falk & 

Lönnroth, 1999, s. 27). Talar man till exempel om att någon ska begravas, att man gräver 

ned i jorden, kan det leda till att barn ”får föreställningar om att den döde lever i 
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underjorden. Där blir det i fantasin mörkt, kallt, ogästvänligt och ensamt” (Foster, 1990, s. 

83). 

 

Något som kan ställa till krishanteringen för förskollärare, är enligt Falk och Lönnroth de 

föreställningar som finns om hur vi ska hantera olyckor och tragedier. Talesätt som ”Det 

man inte vet har man inte ont av” och ”Tiden läker alla sår” kan påverka hur man hanterar 

en krissituation; istället för att aktivt hantera situationen väljer man tystnaden som metod 

(1999, s. 7-8). Barn måste få uttrycka sina känslor och tankar – det är en viktig del av 

sorgeprocessen: 

 

Det är inte skadligt för barnet att gråta. Tårarna är sorgens språk. Det som däremot blir 

svårt för barnet, är om vi hindrar det från att utveckla sin sorg. Barnet har en förmåga att 

dölja sina känslor om det inte får hjälp och tillåtelse att uttrycka dem. Det som blir viktigt i 

mötet med barnet är inte vad vi säger till barnet, utan vad vi tillåter barnet att visa och 

berätta för oss (Björklund & Eriksson, 2000, s. 9). 

 

Vikten av att ha en strategi för hur man kan hjälpa barn - både i den akuta situationen och 

på lång sikt, blir tydligare ju mer kunskap förskolan har om krisers påverkan på barn. Det 

är viktigt att ha en flexibel krispedagogik som kan anpassas efter uppkommen situation 

(Dyregrov, 2006, s. 115).  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkt vi lutar oss mot i detta arbete är Urie Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell; där studerar man barnets olika miljöer i förhållande till 

varandra, och inte bara barnet i sig. De olika miljöerna både påverkar och påverkas av 

varandra. Bronfenbrenner beskriver de utvecklingsekologiska miljöerna som ett 

sammanhängande system där varje miljö hör samman med de andra, ungefär som en delbar 

rysk docka, en så kallad Matrjosjka (1979, s. 3 och 27). Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell är ett användbart verktyg när barns uppväxtmiljö ska 

undersökas (Imsen, 2006, s.78). Bronfenbrenner delar i sin utvecklingsekologiska modell 

upp miljön i fyra system på olika nivåer som han kallar mikro-, meso-, exo- och 

makrosystemet (1979, s. 22). Eftersom förskolan har anknytning till både makrosystemet 

och mikrosystemet blir den således en viktig del i det ekologiska samspelet (Imsen, 2006, 

s. 157).  

 

Bildkälla: Imsen, 2006, s. 74 (publicerat med tillstånd av Studentlitteratur). 

 

Mikrosystemet: ”alla de situationer i hem, skola, och närmiljö där barnet befinner sig i ett 

direkt samspel med människor eller saker” (Evenshaug & Hallen, 2001, s. 217). I sin 

närmiljö är barnet är en del av ett nätverk med olika komponenter. Relationen mellan till  

exempel familjemedlemmar är en del av mikrosystemet (Imsen, 2006, s. 75).  
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Mesosystemet: ”relationer mellan flera mikrosystem, till exempel relationen mellan 

familjen och skolan” (Evenshaug & Hallen, 2001, s. 217). När man undersöker relationer 

på mesonivå studerar man hur en situation eller en miljö påverkar en annan. De olika 

systemen påverkas av de erfarenheter som barn bär mellan dem (Imsen, 2006, s. 75). 

 

Exosystemet: ”situationer där barnen sällan eller aldrig befinner sig men som rör personer 

som har med dem att göra och som därför på ett indirekt sätt kan vara av vikt” (Evenshaug 

& Hallen, 2001, s. 217). Barns livssituation kan till exempel påverkas av föräldrarnas 

arbete och kommunens tillgång till barnomsorg. ”Exosystemet består av formella eller 

informella samhällsinstitutioner som verkar på lokalsamhällets nivå och indirekt eller 

direkt ingriper i den enskildes värld” (Imsen, 2006, s. 75).   

 

Makrosystemet: ”de mer generella mönster av normer, värderingar, traditioner, ideologier, 

politik och lagstiftning som finns i den kultur eller delkultur som de övriga systemen ryms 

inom” (Evenshaug & Hallen, 2001, s. 217). I de övriga systemen konkretiseras det som 

uttrycks på makronivå, vilket leder till att bestämmelserna på makronivå också påverkar 

barns relationer på mikronivå (Imsen, 2006, s. 76). 

 

Bronfenbrenner understryker vikten av att se barns utveckling i hela sitt sammanhang, att 

inkludera ”uppväxtmiljö, biologiska faktorer och psykologisk utveckling” (Imsen, 2006, s. 

72). För att förstå ett barn och dess utveckling, bör man enligt Bronfenbrenner alltså ta 

hänsyn till både barnet, dess omgivning, och hur de interagerar med varandra (1979, s. 3). 

Eftersom barn alltid befinner sig i flera olika miljöer samtidigt, får de olika kunskaper som 

de bär med sig mellan miljöerna. Regler som gäller i en miljö kanske inte gäller i en annan, 

och det kan skapa förvirring hos barnet: ”förändringar i ett system leder till förändringar i 

ett annat, oavsett om det är avsiktligt eller ej” (Imsen, 2006, s. 73 och s. 157).  
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4. Tidigare forskning 

En oroväckande brist på förståelse av barns sorg existerar hos allmänheten. Barn som 

sörjer behöver hjälp med att hantera sorgen - ibland krävs även professionell hjälp. När det 

saknas kunskap om det akuta inre lidandet hos barn som har förlorat en förälder eller ett 

syskon, leder det till att folk enbart erbjuder sin sympati till barnet och familjen - men sorg 

kräver mer än sympati (Auman, 2007, s. 35).  

 

4.1. Vad är sorg? 

Sorg är en ständigt pågående process som inte har något ”bäst före datum”. Barn ”kommer 

inte över” sorg - men liksom vuxna lär de sig att leva med den och anpassa sig efter 

förlusten av en förälder eller ett syskon (Cohen & Mannarino, 2011, s. 118). D´Antonio 

definierar sorg som fysiska, emotionella och kognitiva reaktioner på förlust. Barn i alla 

åldrar sörjer, men hur sorgen tar sig uttryck kan variera, och beror på barnets kognitiva 

utveckling och ålder (2011, s. 17).  

 

Varje barns sorg är unik och påverkas av en mängd olika faktorer, så som dödsorsaken, 

den information som delges barnet angående dödsfallet, föräldrarnas sorgereaktion, och 

vilken typ av stöd familjen har (Allen Heath et al. 2008, s. 260; Auman, 2007, s. 35). Även 

den sociala omgivningen influerar barnets sorgereaktion - barn lär sig genom att observera 

andras respons vid liknande situationer: i vissa kulturer tolereras exempelvis endast 

begränsade emotionella uttryck, medan andra kulturer uppmuntrar dem. Den sociala 

omgivningen påverkar således hur människor tillåts visa emotionella uttryck. Ofta är 

kvinnor och flickor tillåtna - och även uppmuntrade att uttrycka sina känslor, medan män 

och pojkar kanske inte ges samma frihet att uttrycka sig (Allen Heath et al. 2008, s. 260; 

Allen Heath & Vaughan Cole, 2012, s. 245).  

 

”Komplicerad sorg” är ett tillstånd som uppstår då en person fastnat i sin sorgeprocess, när 

sorgen tar längre tid än vad som är vanligt och förväntat. Detta tillstånd av komplicerad 

sorg kan orsakas av flera faktorer som stör sorgeprocessen. Dessa faktorer kan till exempel 

vara: vilken typ av relation barnet hade med den döde, omständigheterna kring dödsfallet 

och avsaknad av stöd i barnets sorgearbete (Auman, 2007, s. 34). 
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4.1.1. Barns sorgereaktioner 

Barns sorg försvåras av deras oskyldighet, sårbarhet och brist på mogna 

hanteringsstrategier (Allen Heath et al, 2008, s. 259). Barn som är i sorg efter ett dödsfall 

har en tendens att ständigt ställa frågor. Dessa frågor kan av vuxna ibland anses hjärtlösa 

och okänsliga, men de är en naturlig respons hos barn som försöker förstå döden 

(D’Antonio, 2011, s. 18-19). Vuxna bör därför ha i åtanke att det är väldigt vanligt att barn 

ställer repetitiva frågor om död, och att det är fullständigt normalt för barn att ställa samma 

frågor om och om igen. Det betyder inte att svaren de fått är otillräckliga, snarare att 

barnen försöker att få informationen att passa in i deras förståelse av döden. Barn får en 

känsla av kontroll genom att diskutera sina rädslor (Hopkins, 2002, s. 43). Det kan även 

hända att barn frågar om en ”ersättningsförälder” flera månader efter dödsfallet. Det är 

varken en ovanlig eller olämplig reaktion hos barn i förskoleåldern som mist en förälder 

(D’Antonio, 2011, s. 18-19). 

 

Toddlare är ett uttryck som används för att benämna barn mellan ett till två år. De kan 

uttrycka sorg genom regression, till exempel genom att återgå till att suga på tummen och 

få svårt att kontrollera sina toalettbestyr. De uttrycker separationsångest, klängighet, och 

raseriutbrott tillsammans med uppenbar ledsamhet och tillbakadragande.  En sörjande 

toddlare kan bli rädd för mörkret och ha svårt att sova och få mardrömmar. Även om 

toddlare inte förstår död på samma sätt som en vuxen, så vet de att någon saknas i deras 

liv. Toddlare känner ofta att de själva är orsaken till den ledsamhet och sorg som de känner 

av hos andra runt omkring sig, men de saknar de nödvändiga verbala förmågorna att förstå 

att så inte är fallet. En toddlares sorg är kortlivad, sporadisk och situationsbaserad: ett barn 

i toddlaråldern kan vara glad en minut och sedan arg i nästa (D’Antonio, 2011, s. 18). 

 

Toddlare kan uppleva temporära förseningar i motoriska utvecklingen, då deras energi är 

investerad i processen av att sörja snarare än i vidare fysisk och emotionell utveckling. En 

toddlare som förlorar en förälder eller annan anknytningsperson behöver en stabil miljö, 

förutsägbara scheman och mycket tröstande - beröring, kramar och att hållas om av någon 

som älskar barnet. Dessa handlingar hjälper till att återställa en del av den säkerhet som 

hotats av förlusten. När barnet blivit äldre, kan den primära vårdnadshavaren hjälpa barnet 

att få en djupare förståelse för den förlust barnet tidigare upplevt (Hopkins, 2002, s. 40).  
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Hos de lite äldre barnen (3-5 år) i förskolan är det sannolikt att de uttrycker sorg genom 

irritabilitet, regression, magont och repetitiva frågor. De upplever också intensiv 

separationsångest och uttrycker det i lek och fantasi. Allt detta hänger ihop med deras 

mognadsnivå och deras oförmåga att förstå att döden är oåterkallelig (personen kan inte 

komma tillbaka), icke-funktionell (personen kan inte äta, leka, etc.) och universell (det 

händer alla) (D’Antonio, 2011, s. 18; Hopkins, 2002, s. 41). 

 

Reaktioner på sorg kan klassificeras i fyra kategorier: 

 Fysiska - förändringar i beteende, till exempel gråt 

 Emotionella - känslomässiga förändringar, till exempel chock 

 Kognitiva - förändringar i tankesättet, till exempel förnekelse 

 Sociala - förändringar i relationer, till exempel isolering 

Dessa reaktioner är viktiga att ha kunskap om för att kunna få en förståelse för 

förändringar i barns beteende i samband med sorg. Det är viktigt att ge barnet tillåtelse att 

sörja, men uppvisar barnet ett destruktivt beteende eller ett beteende som på något sätt 

hindrar barnets utveckling behöver de vuxna ingripa (Allen Heath et al. 2008, s. 260-261).  

 

4.2. Dödsfall av förälder eller syskon 

Sorg försvåras ytterligare av barnets relation till den döde: om den döde är en 

familjemedlem - speciellt mamma eller pappa, förlorar barnet en väsentlig relation. Vidare 

är dödsfall av en förälder ofta förödande, eftersom det ofta kräver förändringar i barnets 

livsmiljö - en flytt, minskad inkomst, eller minskad vuxen tillsyn. Att förlora en förälder är 

särskilt svårt för ett barn, och det kan vara svårt för barnet att diskutera sina känslor 

hemma, då den överlevande föräldern också är i sorg (Allen Heath et al. 2008, s. 263). 

Sörjande föräldrar kan ha svårigheter att hantera sina egna känslor av förlust och sorg, 

vilket kan försvåra deras förmåga att ta hand om sitt barn (Auman, 2007, s. 35). Ett barn 

som är yngre än fem år och som har upplevt förlusten av en förälder behöver konsekvent 

omsorg från en annan vårdnadshavare. Barnet är sårbart och påverkas därför lätt av starka 

känslor och emotionella tillbakadraganden från andra (D’Antonio, 2011, s. 18-19).  

 

Det är okej för en kvarvarande förälder att gråta inför sitt barn, men tårarna bör förklaras 

för barnet - att gömma sin sorg är inte bra, eftersom barnet ändå känner av sorgen. Genom 

att öppet prata om sorgen förhindrar föräldern att barnet drar felaktiga slutsatser om 
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orsaken till sorgen. Det är avgörande att försäkra barn om att de inte orsakade dödsfallet 

eller sorgen, eftersom det är väldigt lätt för barn att tro att deras dåliga eller negativa 

handlingar var orsaken (D’Antonio, 2011, s. 19).   

 

När ett syskon dör, vänds världen upp och ned för ett barn. Ingenting kan förbereda ett 

barn på förlusten av en bror eller syster (Auman, 2007, s. 35). När ett syskon dör blir 

barnets värld oåterkalleligt förändrad, förändringen är omedelbar, men effekterna av 

dödsfallet finns kvar hos det överlevande syskonet hela livet (Machajewski & Kronk, 

2013, s. 443). När ett syskon dör kan även känslor av rivalitet, skuld och förbittring, liksom 

ilska, nedstämdhet och sorg komma upp till ytan. Ju närmre syskonen stod varandra innan 

dödsfallet, desto större är risken att det syskon som lämnats kvar uppvisar 

beteendestörningar (Auman, 2007, s. 35-36). Att mista ett syskon under barndomen har 

djupgående effekter, och om de inte hanteras kan det leda till både emotionella problem 

och beteendesvårigheter som vuxen, inklusive psykiska problem (Machajewski & Kronk, 

2013, s. 444).  

 

Om en familjemedlem dör plötsligt kan stressen, sorgen och skulden hos de efterlevande 

upplevas mer extrem än vid dödsfall efter en långvarig sjukdomsperiod. Vid långvarig 

sjukdom är istället stressen konstant närvarande (Auman, 2007, s. 36). Långvarig sjukdom 

som leder till att ett syskon dör ökar risken för att det kvarvarande syskonet får 

sorgrelaterade psykosociala problem (Machajewski & Kronk, 2013, s. 444). Men också 

föräldrar som förlorat ett barn får svårigheter att hantera livet, och att då också ”tvingas” 

handskas med sorgen hos sina övriga barn, vars behov fortsätter som vanligt - och kanske 

även ökar, kan bli dem övermäktigt. Barns sorg kan dessutom förvärras när de ställs inför 

sin egen förälders sårbarhet och sorg (Auman, 2007, s. 35-36). Kvarlevande syskon och 

familj behöver ofta stöd och förståelse från någon utanför den närmaste familjen för att 

kunna påbörja sorgeprocessen (Machajewski & Kronk, 2013, s. 447). 

 

4.3. Barns tankar om döden 

Undvik omskrivningar och abstrakta förklaringar om döden. Att berätta för ett barn att den 

döde sover eller har somnat in, kan skapa en rädsla för att gå och lägga sig att sova hos 

barnet. Man ska inte heller säga att den döde har ”gått bort”, det kan få barnet att tro att 

den döde ska komma tillbaka. Det är bättre att använda orden död och döden, speciellt om 
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det också kommer med en förklaring så som att den döde föräldern inte längre kan äta eller 

leka. Detta hjälper barnet att börja få en förståelse för dödens icke-funktionalitet. Samtidigt 

kan det vara bra att förstärka dödens oåterkallelighet, eftersom detta också är en aspekt av 

döden som barn i förskoleåldern inte kan få grepp om (D’Antonio, 2011, s. 19).  

 

Att ge en fysisk anledning till dödsfallet, såsom att ”hjärtat slutade fungera” och lägga till 

att detta inte kan hända barnet, för att barnets hjärta inte är sjukt är viktigt, eftersom barn 

har en tendens att undra om samma sak kommer att hända dem. Barn bör också bli 

försäkrade om att de inte kan ”smittas” av vad den döde hade, och att de flesta sjukdomar 

inte är allvarliga, detta så att barnet inte bli rädd att gå till doktorn. De kan också behöva 

försäkran om att det alltid kommer att finnas någon som tar hand om dem (D’Antonio, 

2011, s. 19). Till exempel kan ett barn ha en förståelse för att gamla personer dör, men om 

en vän dör, är det oväntat och mycket svårare att erkänna. Om ett barn är närvarande och 

vittnar dödsfallet, blir verkligheten om döden nära och personlig och ofta överväldigande 

för barnen och deras begränsade hanteringsstrategier (Allen Heath et al. 2008, s. 260). 

 

Enligt Machajewski och Kronk måste man förstå de fyra koncept som förklarar döden. 

Dessa koncept är: Universalitet, som innebär att allt levande kommer att dö.  

Irreversibilitet som innebär att döden är permanent. Icke-funktionalitet som innebär att alla 

kroppsliga funktioner - fysiska och psykiska, slutat fungera. Det fjärde konceptet är 

kausalitet som handlar om att förstå vilka orsaker som kan leda till död, och vilka som inte 

gör det (2013, s. 444). Kausalitet kräver en förmåga att kunna tänka abstrakt, vilket barn i 

förskoleåldern kan ha svårt för. De kan istället förklara döden med externa orsaker snarare 

än biologiska. Barns ”magiska” tänkande kan få dem att se samband mellan orelaterade 

händelser och dödsorsaken. Förskolebarn tror starkt på kraften i deras önskningar, vilket 

kan leda till att ett barn som skriker ”Jag önskar att du var död! Jag hatar dig!” till ett 

syskon eller en förälder känner sig skyldig om den familjemedlemmen råkar ut för en 

olycka eller tragedi (Hopkins, 2002, s. 41).  
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4.4. Varför behövs sorgearbete?  

Alan Wolfelt har identifierat sex uppgifter för barn som sörjer: 1. Erkänna att döden är på 

riktigt. 2. Möta smärtsamma känslor av förlust med hjälp av känslomässig stöttning från 

andra. 3. Att integrera minnen av den döde i sitt nutida och framtida tänkande. 4. Att 

omdefiniera sig själv och sina relationer efter dödsfallet. 5. Att skapa ny mening i livet 

genom att acceptera och förstå innebörden av det som skett. 6. Att skapa nya relationer 

samtidigt som man stärker redan existerande relationer. Wolfelt menar också att det inte 

finns någon fast tidsram för att klara av dessa uppgifter, inte heller förväntas barn att till 

fullo klara av uppgifterna. Faktum är att sorg återkommer till och från under hela livet 

eftersom särskilda situationer kan trigga igång minnet av den döde och påminna om 

förlusten (ref. i Allen Heath & Beth Vaughan Cole, 2012, s. 248).  

 

Att förstå relationen mellan barnets ålder och dess manifestationer av sorg är kritiskt för 

att kunna erbjuda rätt hjälp till barn som sörjer (D’Antonio, 2011, s. 17). Traumat av 

förlust har en direkt effekt på barn som försöker hantera en förälders dödsfall. Barnet 

upplever förändringar i självbild och hälsa, men även familjens sociala och ekonomiska 

omständigheter påverkas. Självbilden förändras då rollerna inom familjen förändras, på 

grund av avsaknad av den döde familjemedlemmen och avskildhet från vänner (Auman, 

2007, s. 35).  Som tidigare nämnt kan dödsfall leda till både emotionella problem och 

beteendesvårigheter (Machajewski & Kronk, 2013, s. 444). Därför är det viktigt att ge 

barnet korrekt stöd och hjälp att hantera sorgen - det ger barnet en stabil och trygg grund 

att stå på, som är viktig för deras senare utveckling och väg in i vuxenlivet (Pratt, Hare & 

Wright, 1987, s. 285-286). 

 

4.5. Vad kan förskolan och förskollärare bidra med? 

Förskollärare kan inte skydda barn från att uppleva döden: barn bevittnar död i många 

olika former - allt från en bortglömd planta som vissnat och att husdjuret dör, till att en 

tecknad karaktär på TV blir mosad, eller bilder från en nyhetssändning. Dessa saker kan 

förskollärare inte styra över - däremot är det viktigt att förskollärare kan hantera barns 

upplevelser och efterföljande funderingar om död på ett lämpligt sätt (Hopkins, 2002, s. 

40). Det är också viktigt att man berättar för förskolebarn vad de behöver veta i små 

mängder och att det sker i en trygg miljö. Barn måste tillåtas att uttrycka sina känslor av 

sorg på det sätt som känns rätt för barnet, även om det sker genom regression. Barn 
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behöver vuxnas godkännande för att agera ut, prata om och tyda sina tankar och känslor 

om döden (Hopkins, 2002, s.42; D’Antonio, 2011, s. 19).  

 

Enligt Andrea Ruth Hopkins har förskollärare tre ansvarsområden som är viktiga när det 

kommer till att utveckla barns attityder och förståelser för döden: 1. Att hjälpa barn känna 

sig säkra men samtidigt erkänna dödens realitet. Det innebär att man måste acceptera 

barnens syn på döden som en aspekt av deras normala nyfikenhet om vardagliga fenomen. 

Förskollärare bör ställa sig två frågor innan de reagerar med obehag på ett barns frågor och 

kommentarer kring döden: ”Hur skulle jag reagera på denna handling/kommentar/fråga om 

den inte handlade om död?” och ”Vad är det som barnet egentligen söker efter med hans 

eller hennes handling/kommentar/fråga?” (2002, s. 42). 

 

2. Att främja en accepterande miljö där barn tillåts uttrycka sina känslor handlar om att 

skapa en stödjande atmosfär där barns känslor är accepterade. Pedagogen bör betona för 

barnen, både genom ord och handling, att det inte finns något för ledsamt eller för hemskt 

att prata om. En pedagog får aldrig minimera ett barns känslor genom att distrahera dem 

eller uppmuntra dem att ”försöka vara lite glad”. Pedagoger måste kunna möta sorg med 

medkänsla och stöd. De ska förse barnet med tröst, uppmuntran och säkerhet i form av 

extra kramar, handhållning och empati. Dessa insatser får ett barn att förstå att det är säkert 

och att det finns någon som bryr sig. Verksamhetens struktur, begränsningar och 

välbekanta rutiner kan ge ett sörjande barn en välkommen känsla av normalitet (Hopkins, 

2002, s. 43). Även Atle Dyregrov, Kari Dyregrov och Thormod Idsoe menar att förskolan 

och skolan har stor del i att ”normalisera” barnets situation efter ett trauma eller en förlust. 

Risken med normalisering är dock att barnet kan uppleva att förskolan ska vara en sorgfri 

zon, och att pedagogen inte bryr sig om deras sorg, vilket kan resultera i att barnet 

undviker att uttrycka sina känslor (2013, s. 125 och 132). 

 

3. Att förse barnen med möjligheter att diskutera döden, handlar om att det finns ett stort 

värde i att lära barn om döden innan den kommer in i deras liv på ett nära sätt.  Barn som 

gradvis utsätts för små doser av skrämmande eller sorgsna upplevelser ges förutsättningar 

att hantera liknande situationer på ett framgångsrikt sätt vid ett annat tillfälle. Samtidigt 

som förskollärare nog helst vill skydda barnen från negativa och smärtsamma erfarenheter, 

så är de också medvetna om deras uppgift att hjälpa barn hantera starka känslor. Möjligen 
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är denna uppgift som svårast när ett litet barn upplever förlust på grund av dödsfall 

(Hopkins, 2002, s. 44-45). 

 

Allen Heath et al. (2008, s. 260) beskriver tre nyckelfaktorer för hur förskollärare kan 

hjälpa barn i deras sorgearbete: 

1. Lyssna. När barnet känner sig överväldigat och hopplöst kan det bli att de tror att 

situationen aldrig kommer att förändras. Säg aldrig till sörjande barn ”Jag vet exakt hur du 

känner dig” för det är aldrig någon som vet exakt hur en annan person känner sig. Visa i 

stället ett genuint intresse för att lyssna och hjälpa. Uppmuntra till kommunikation genom 

att säga ”Jag behöver din hjälp för att förstå hur du känner och tänker.” Det är viktigt att 

lyssna ordentligt och att försöka lägga märke till uttryck och kroppsspråk. Vissa barn 

kanske har svårt att sitta och prata om sorg, oro och rädsla. De kanske är mer bekväma 

med att till exempel promenera, rita eller hålla på med lera samtidigt som de samtalar 

(Allen Heath et al. 2008, s. 260-261). 

 

2. Ge dem korrekt information. Det är viktigt att svara ärligt på barnens frågor och 

funderingar. Att berätta halvsanningar eller undvika ämnet gör mer skada än nytta, då det 

kan leda till minskad tillit och blockerad kommunikation. Det är extra viktigt när dödsfallet 

är ett självmord - yngre barn har svårt att förstå ett sådant val. Förlust på grund av 

självmord är extra plågsam för familjer att diskutera, så ofta lämnas barnen isolerade och 

förvirrade. Det är viktigt att ha kommunikationsvägen öppen både till barnet och till 

familjen i sådana fall. När barn ställer frågor om en person som tagit självmord bör de 

vuxna uttrycka sin sorg och förklara att vissa val är permanenta och kan inte bli ogjorda, 

men inte uttrycka värderingar (Allen Heath et al. 2008, s. 261). 

 

3. Anpassa informationen efter barnets mognad och utveckling. Yngre barn behöver 

grundläggande information och konkreta detaljer under svåra situationer såsom död (Allen 

Heath et al. 2008, s. 261). 

 

En traumatisk förlust kan överväldiga de vuxna i familjen till den grad att de kan komma 

att förneka, ignorera eller förbise sina barns känslor. Förskollärare behöver därför ta sig tid 

att prata med föräldrar eller andra vuxna familjemedlemmar om eventuella problem och 

förändringar de sett hos det sörjande barnet. Vårdnadshavare kan behöva upplysas om att 

även små förändringar av rutiner kan vara väldigt jobbiga för barn som upplevt förlust. 
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Förskollärare kan till exempel föreslå att föräldern tillåter det sörjande barnet att ta med ett 

föremål hemifrån som tröst, eller uppmuntra föräldern att stanna längre när den hämtar och 

lämnar sitt barn (Hopkins, 2002, s. 43). 

 

4.6. Arbetsmaterial och aktiviteter 

Även fast vuxna vill vara stöttande så känner de sig ofta obekväma med att diskutera död 

och vet kanske inte hur de ska hantera barnens frågor. Ett alternativ för att stötta barn som 

sörjer är biblioterapi: att läsa noga valda berättelser med barn kan hjälpa dem att hantera 

svåra situationer, såsom dödsfall av en förälder eller ett syskon. En berättelse om sorg och 

död kan hjälpa barn och vuxna att diskutera detta känsliga och ofta smärtsamma ämne. En 

berättelse kan ge barn en tydlig förklaring av döden och öppna upp för kommunikation och 

skapa en säker och icke hotfull atmosfär där barnet kan utforska och uttrycka sorg. 

Konversationer om död mellan karaktärer i böcker hjälper barn och vuxna starta en egen 

konversation. Barnen kan relatera till karaktärernas situation och identifiera med 

karaktärernas känslor. Det hjälper barnen att uttrycka liknande känslor (Allen Heath et al. 

2008, s. 263). 

 

Men inte alla böcker om död är effektiva i att hjälpa barn hantera sorg. När man väljer bok 

till biblioterapi är det viktigt att överväga följande riktlinjer: Ett - språket, innehållet och 

handlingen måste anpassas efter barnets förståelse. Två - vid val av berättelsen måste man 

ta hänsyn till familjens trosuppfattning och kulturella bakgrund. Tre - barnets egenskaper, 

personlighet, intressen och den unika situation som orsakat sorgen, bör också tas i 

beaktning. Fyra - välj böcker som förklarar döden på ett klarsynt och logiskt sätt i termer 

som är konsekventa och korrekta. Magiska förklaringar av döden bör undvikas. Fem - en 

bok behöver inte nödvändigtvis porträttera en människas död. Många barnböcker förklarar 

död genom att använda ett husdjur eller fiktiva karaktärer. Faktum är att en mindre 

”påträngande” berättelse kan vara mer effektiv i att hjälpa ett barn som är i förnekelse eller 

som vill undvika ämnet död. Sex - en bok bör porträttera de emotionella aspekterna av att 

hantera död, inkludera en mängd olika realistiska känslor såsom sorg, ilska, förnekelse, 

skuld och förvirring. Karaktärerna i boken bör på ett realistiskt sätt uppvisa dessa känslor, 

samt hälsosamma sätt att hantera dem. Slutligen bör bokens slut ge tröst, positivt stöd och 

framtidstro (Allen Heath et al. 2008 s. 263-264). 
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En aktivitet som kan hjälpa barn att förstå döden kan vara något så simpelt som att plantera 

blommor på avdelningen. Barnen kan då hjälpa till att ta hand om blomman, och därmed få 

en konkret upplevelse av att allt levande har behov av mat, vatten och ljus. Ett annat sätt att 

låta barnen uppleva vad som händer med levande ting efter döden kan vara att låta barnen 

bevittna förmultningen av något organiskt, till exempel ett äpple. Det är viktigt för 

pedagoger att betona det naturliga i den processen, och inte prata om det som något äckligt 

eller läskigt (Hopkins, 2002, s. 44-45). 

 

Att leka är ett effektivt sätt för barn att handskas med sin sorg. Lekar som tar upp ämnena 

död, döende, begravning och associerade känslor, kan hjälpa barn minska sin ångest. 

Denna typ av lek bör därför stödjas av pedagogen, även om pedagogen inte själv initierade 

leken. Till exempel kan pedagogen förse barnen med rekvisita och material som hjälper 

barnen utveckla och fördjupa leken. Rekvisitan blir då ett hjälpmedel för sörjande barn att 

hantera betungande känslor genom lek. Genom att observera barnens lek kan pedagogen få 

en bättre insyn i barnens framsteg i sorgeprocessen (Hopkins, 2002, s. 43-44). 

 

Barn som förlorat en förälder eller ett syskon kan ställas inför olika typer av känslor och 

utmaningar. Allen Heath och Vaughan Cole tar upp strategier som en pedagog kan 

använda sig av för att hantera dessa: När barnet känner sig isolerat: Försäkra barnet att det 

inte är ensamt: ”Vi finns här för dig.” Uppmuntra till en känsla av samhörighet i 

verksamheten genom gruppaktiviteter som uppmuntrar till vänskap och skapar en känsla 

av tillhörighet. Att anordna en minnesstund kan skapa möjligheter för barnen att uttrycka 

sin medkänsla. Uppmuntra konversationer som stärker bandet till den döde. Försäkra 

barnet om att minnet av den döde för alltid finns kvar i våra minnen. När barnet uttrycker 

hopplöshet: Tala med barnets vårdnadshavare om familjens tro och hur de själva minns 

den döde. Införliva deras tro i konversationer och aktiviteter. Delge barnen positiva citat 

och bilder. När barnet lägger skuld på sig själv eller andra: Försäkra barnet om att 

självanklagelse är en vanlig känsla. Försäkra och upprepa ”Det är inte ditt fel”. Skuld 

håller barnet fast i en oproduktiv offerroll. Stärk de som sörjer genom att erbjuda 

aktiviteter som uppmuntrar känslouttryck och leder till en positiv och produktiv roll. Öva 

på att vända negativa tankar om sig själv till positiva. När barnet undviker konversationer 

om död: Erbjud barnen möjligheter att diskutera, men de ska aldrig tvingas till att prata om 

död eller att uttrycka sina känslor om död. När barnet ställer svåra frågor: När små barn 

ställer frågor om döden, var lyhörd och svara ärligt. När barnet agerar ut och/eller visar 
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tecken på regression: Var extra tålmodig, ta dig tid att lyssna. Lär ut och uppmuntra barnet 

till avslappningsövningar - låt hela barngruppen ta del av detta. Tillåt flexibilitet i 

verksamheten och vardagliga rutiner. Om det behövs, använd professionell hjälp (Allen 

Heath & Vaughan Cole, 2012, s. 246). 

 

4.7. Behov av mer kunskap hos pedagoger 

Pedagogers personliga föreställningar och bekvämlighet inför ämnet tros ha stor betydelse 

för deras förmåga att bemöta barns frågor. De har även betydelse för pedagogers förmåga 

att skapa en positiv miljö där barnen kan utforska död och döden (Pratt, Hare och Wright, 

1987, s. 279).  

 

En majoritet av pedagogerna i Pratt, Hare och Wrights undersökning ansåg att döden är ett 

viktigt ämne för förskolebarn, men de flesta kände sig inte förberedda på att diskutera 

döden som en del i verksamheten, och inte heller när ämnet kom upp spontant. Detta tyder 

på att förskollärare skulle gynnas av att få utbildning/instruktioner om barns uppfattning 

om döden och hur man ska diskutera döden med små barn (Pratt, Hare och Wright, 1987, s. 

284). Även i Papadatous undersökning framkom det att 45 procent av lärargruppen undvek 

att prata om döden, eftersom de kände sig frustrerade och hjälplösa när de inte visste hur 

de skulle handskas med ett sörjande barn (ref. i Dyregrov et.al, 2013, s. 126). 

  

Pratt, Hare och Wrights undersökning visade att pedagoger som fått utbildning eller 

instruktioner i hur man kan prata om döden känner sig mer bekväma när ämnet kommer 

upp. Nivån av bekvämlighet var även högre för de pedagoger som i högre grad exponerats 

för ämnet genom kurser och litteratur (1987, s. 284-285).  

 

När barn är i sorg menar Dyregrov et.al att många pedagoger utmanas i sin ledarroll, och 

att det är svårt att veta vart gränsen går för vad de som lärare ska göra, och när till exempel 

en psykolog istället ska ta vid. Många pedagoger uttryckte att de upplever att de saknar 

kompetens för att veta hur de ska agera när de ställs inför en situation med ett traumatiserat 

barn. Det är vanligt att pedagoger undviker kontakt och konversationer med barnet om de 

upplever att de saknar kunskap, eller är osäkra på hur de ska arbeta. Istället för att själva 

hantera situationen, väljer många pedagoger att överlämna ansvaret till andra, såsom en 

psykolog. Det fastslogs i undersökningen att pedagoger efterfrågar tydligare riktlinjer och 
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policys när det kommer till vilket ansvar pedagoger har i frågor som dessa (Dyregrov et al. 

2013, s. 126 och s. 132). Dyregrov et.al menar även att ett tätare samarbete mellan lärare och 

yrkesmän inom hälsa skulle komma att förbättra lärares kunskap om sorgearbete och dess 

konsekvenser. De menar att det för barnen kan vara viktigare att få rätt stöd, guidning och 

bekräftelse från deras egen pedagog istället från en ”okänd” specialist (2013, s. 132). 
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5. Metod 

För att få fatt på förskollärares egna tankar om att bemöta barn i sorg har vi valt att 

genomföra en respondentundersökning i form av samtalsintervjuer (Esaiasson et al. 2012, 

s. 228). En intervju är en dialog, men den är inte som dialogen i ett vanligt samtal, 

eftersom intervjun endast används för att samla information och att den som intervjuar har 

ett syfte med dialogen. I en intervju baseras interaktionen mellan intervjuare och 

respondent på frivillighet, och ”det är kommunikationen mellan intervjuare och den 

tillfrågade som är föremål för analys” (Lantz, 2013, s. 21). Frågorna vi ställde till 

respondenterna (se bilaga 1) utgick ifrån och baserades på den tidigare forskning vi läst. 

När vi formulerade frågorna hade vi i åtanke det Bell menar är viktigt när man formulerar 

intervjufrågor, nämligen: att man inte ställer ledande eller värderande frågor och att 

frågorna inte heller ställs med outtalade förutsättningar (2006, s. 159). Våra frågor utgjorde 

således grund för intervjuerna, men vi valde att genomföra intervjuer av samtalskaraktär, 

eftersom den formen tillåter respondenternas svar att till stor del styra samtalet (Lantz, 

2013, s. 115). Den insamlade datan från intervjuerna kopplas till den tidigare forskningen, 

men analyseras utifrån vår teoretiska utgångspunkt, vilken är Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell. 

 

För att uppfylla vårt syfte och besvara våra frågeställningar på bästa sätt ansåg vi att 

intervju var en passande metod eftersom det ”lättaste sättet att få information om hur en 

person uppfattar eller känner inför en företeelse som vi intresserar oss för, är att ställa 

frågor” (Lantz, 2013, s. 13). Vi ville komma åt förskollärares personliga erfarenheter och 

tankar kring ämnet, vilket vi anser att en mer ”ytlig” frågeundersökning inte hade gett oss 

(Esaiasson et al. 2012, s. 229). En annan fördel med att använda intervju som metod är 

dess flexibilitet - man kan exempelvis ställa följdfrågor som då kan ge mer fördjupade svar 

än vad till exempel enkätundersökningar kan (Bell, 2006, s. 158).  
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5.1. Genomförande och urval 

Här presenteras hur vi genomfört undersökningen och hur vi valde respondenter.  

 

5.1.1. Urval  

För att få tag på förskollärare till vår undersökning skickade vi ut en förfrågan om 

deltagande via mejl (se bilaga 2). Den skickades ut till slumpvis utvalda förskollärare inom 

Uppsalaområdet. Eftersom vi inte var ute efter att intervjua förskollärare med specifika 

erfarenheter eller kunskaper om vårt ämne gjordes därför ingen medveten utgallring. 

Problemet med denna taktik var att vi fick få svar, men vi fick tag på tre förskollärare och 

vi ansåg att det var tillräckligt. De tre förskollärarna arbetar på olika förskolor, vilket gör 

att deras ord inte är färgade av samma omständigheter. 

 

Förskollärare 1 är 42 år och har arbetat i förskola i 6 år. 

Förskollärare 2 är 37 år och har arbetat i förskola i 12 år. 

Förskollärare 3 är 61 år och har arbetat i förskoleklass och förskola i sammanlagt 25 år. 

 

5.1.2. Intervjuer 

Vid en strukturerad intervju kan man enkelt fylla i svaren i ett på förhand färdigt 

frågeformulär, svaren blir då enkla att sammanfatta och analysera. Vid en ostrukturerad 

intervju utgår man från ett tema, vilket leder till en friare dialog. Upplägget på våra 

intervjuer är ett mellanting mellan strukturerad och ostrukturerad intervju. Vi utgick ifrån 

samma frågor till alla respondenter, och höll oss till på förhand bestämda teman, men 

lämnade frihet åt respondenten att prata om det som var viktigt för den (Bell, 2006, s. 159-

162). Detta ledde till att intervjufrågornas formulering och ibland också intervjuns innehåll 

varierade (Esaiasson et al. 2012, s. 228). Vid intervjutillfällena tog vi hänsyn till 

respondenternas behov och önskemål om tid och plats, något vi i enlighet med Bell anser 

är viktigt att göra (2006, s. 168).  

 

5.1.3. Ljudinspelning  

Vi spelade in vad som sades under intervjuerna med hjälp av mobiltelefonens 

inspelningsfunktion - detta gjordes efter att vi fått ett godkännande att spela in intervjuerna 

från respondenterna. Detta gjordes för att lättare kunna gå igenom den insamlade datan och 

senare sammanställa den. Bell menar att man genom att spela in kan ägna sin fulla 
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uppmärksamhet åt respondenten och att man i efterhand kan kontrollera vad som sagts, 

samt få korrekta citat (2006, s. 165). 

 

5.1.4. Transkribering   

Efter genomförda intervjuer transkriberade vi dem. Vi valde att transkribera den insamlade 

datan för att på så sätt få en tydligare överblick av vad respondenterna sagt, och även för 

att lättare kunna urskilja teman. Men då vi ansåg att det skulle ta för lång tid och att det för 

vårt arbete inte var relevant att ordagrant transkribera allt som sades, valde vi att begränsa 

transkriberingen till det vi ansåg vara av störst värde för vårt arbete (Bjørndal, 2005, s. 

86).   

 

5.2. Reliabilitet och validitet 

Lantz (2013, s. 15) tar upp tre krav som ställs på alla datainsamlingsmetoder som ska 

uppfyllas för att den insamlade datan ska ha hög användbarhet: Kravet på reliabilitet, som 

innebär att metoden ska ge tillförlitliga resultat. Bell menar att det är hög reliabilitet när ett 

tillvägagångssätt ger samma resultat vid ett annat tillfälle, men under i övrigt samma 

förutsättningar (2006, s. 117). För att öka undersökningens reliabilitet ställdes därför för 

syftet relevanta frågor, till yrkesverksamma förskollärare. Vi utgick från samma frågor 

under alla intervjuer. Det andra kravet Lantz tar upp är kravet på validitet, som innebär att 

resultaten ska vara giltiga (2013, s. 15). Validitet handlar om i vilken mån den insamlade 

datan svarar på den fråga man försökt besvara (Bell, 2006, s. 117). Vi anser därför att 

undersökningens validitet är hög eftersom vi under alla intervjuer utgått från vårt syfte och 

våra frågeställningar när vi ställt våra frågor. Resultatet kan däremot inte sägas vara 

generaliserbart eftersom det endast är tre förskollärares personliga åsikter och tankar som 

redovisas. Det sista kravet Lantz tar upp handlar om att andra kritiskt ska kunna granska 

slutsatserna (2013, s. 15). 

 

5.3. Etiska överväganden 

Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets fyra allmänna huvudkrav i arbetet med 

undersökningen: 

 Informationskravet innebär att vi innan intervjuerna informerade respondenterna om 

undersökningens syfte och vilken roll de hade i undersökningen, och på vilka villkor de 

deltog i undersökningen. 
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 Samtyckeskravet innebär att vi tillät respondenterna att själva bestämma över sin 

medverkan. Deras samtycke var en förutsättning för deltagande i undersökningen. Vi 

informerade dem också om att de kunde avbryta intervjun när de ville, eller välja att 

inte svara på vissa frågor. 

 Konfidentialitetskravet innebär att vi informerade respondenterna att det bara är vi som 

vet vilka de är och att deras uppgifter inte lämnas ut till obehöriga. 

 Nyttjandekravet innebär att vår insamlade data endast används till denna uppsats 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14). 

 

Vi instämmer med Bells tankar om vikten av att känna till dessa etiska riktlinjer innan man 

kommit för långt i planeringen (2006, s. 157). Vi var därför måna om att respondenterna 

gav sitt medgivande till att genomföra intervjun, spelas in och även till att låta insamlad 

data användas i undersökningen. Vi valde att använda oss av ljudinspelning som metod för 

att underlätta för oss själva då det är svårt att ställa frågor, lyssna och anteckna samtidigt. 

Enligt Lantz kan enbart anteckningar leda till att ”data reduceras på ett osystematiskt sätt” 

till exempel genom att man inte hinner skriva ner allt och därför selekterar datan (2013, s. 

144). Det är viktigt att tänka på att de ”som intervjuas är i sin fulla rätt att få reda på vad 

man ska göra med inspelningen, vilka som har tillgång till den och hur länge den ska 

bevaras” (Bell, 2006, s. 165). Vi informerade respondenterna om att deras uppgifter är 

konfidentiella, och att den insamlade datan endast används till detta arbete.  

 

När man intervjuar finns dessutom en risk att egna outtalade åsikter och intressen påverkar 

både respondenten och det som avhandlas under intervjun. Detta kan ske omedvetet, men 

gör att det kan uppstå skevhet i resultaten (Lantz, 2013, s. 108; Bell, 2006, s. 167). Vidare 

menar Bell att det finns många faktorer som kan leda till skevhet och att det därför finns 

”risker med en undersökning som genomförs av en forskare som är starkt engagerad i den 

frågeställning som studeras” (Bell, 2013, s. 167). Detta bör has i åtanke så att risken för 

skevhet i resultaten minimeras.  

 

5.4. Arbetsfördelning 

I den inledande fasen av arbetet med uppsatsen delade vi upp läsningen av de 

vetenskapliga artiklar vi gemensamt hittat. Det mest relevanta ur de artiklar vi läst och 

sammanfattat på egen hand fogades sedan samman av oss båda under rubriken ”Tidigare 
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forskning.” Samma arbetssätt användes för att skriva texten i avsnittet ”Bakgrund.” 

Resterande delar av arbetet valde vi att skriva gemensamt, då det var viktigt för oss att 

arbetet bestod av en sammanhängande text. Vi valde att använda oss av Google Docs för 

att underlätta vårt skrivande, detta gjorde att vi kontinuerligt kunde hjälpa och samarbeta 

med varandra i skrivandet. Google Docs underlättade också redigering av arbetet, då vi 

båda kunde skriva på olika delar av texten i samma dokument samtidigt.  

 

Två av intervjuerna utförde vi tillsammans, då vi ansåg att den metoden var mest givande 

för oss båda. Vi hjälptes även åt vid transkriberingen av dessa. En intervju genomfördes av 

Emma, då Erica fått förhinder och den transkriberades därför av Erica.  
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6. Resultat och analys 

Här redovisas och analyseras de resultat vi kommit fram till genom våra intervjuer. 

Resultatet analyseras utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. Denna 

modell placerar barnet och dess omvärld i ett intrikat system bestående av flera olika 

nivåer av miljöer som alla påverkar varandra. Systemen har vi tidigare förklarat vad de 

innebär (se avsnittet ”Teoretisk utgångspunkt”) och hänvisar hädanefter till dem via 

Bronfenbrenners benämningar: mikro-, meso-, exo- och makro.    

 

Barnet befinner sig i centrum av den utvecklingsekologiska modellen. Den inre mikronivån 

består av flera mikrosystem, alltså de miljöer som barnet direkt ingår i. Ett mikrosystem 

kan bland annat vara familj och förskola - vilka är de två miljöer vi har lagt störst vikt vid 

att undersöka i detta arbete. Förskollärarna vi intervjuat är således del i ett av barnets 

mikrosystem, men som tidigare nämnt påverkas alla systemen av varandra. Därför är det 

omöjligt att endast se till ett av systemen vid analys, utan man måste beakta helheten. 

 

6.1. Förskollärarnas personliga erfarenhet 

Av de tre förskollärarna vi intervjuade var det en, Förskollärare 3, som har personlig 

erfarenhet av att i förskolan möta barn som förlorat en förälder eller ett syskon. Hen menar 

att det vid en sådan situation är ”viktigt att bekräfta dem [barnen] i sin sorg, att de känner 

att de blir sedda och lyssnade på och att de förstår att man har hört vad de säger.” 

Förskollärare 3 ger exempel på hur hen upplevt ett barns uttryck av sorg i förskolan: barnet 

ville gärna vid till exempel måltider eller samlingar visa en bild på eller prata om sitt 

syskon som dött, eller berätta om att familjen besökt graven. 

 

Sker det förändring i ett av mikrosystemen, till exempel dödsfall av ett syskon, kommer det 

således att påverka övriga system på mikronivå - vilket betyder att förskolan kommer att 

påverkas av förändringar i barnets familj, vilket erfarenheterna hos Förskollärare 3 

bekräftar. Denna påverkan mellan systemen ligger på mesonivå.  
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Ytterligare ett exempel på påverkan på mesonivå ger Förskollärare 1 när hen pratar om hur 

en skilsmässa gör att förskolan behöver anpassa sig till de nya omständigheter som råder: 

 

Då får man behandla hela familjen som att de är i kris, så brukar jag tänka. De mår inte bra, 

kan kanske vara lite otrevliga, det kommer ut ilska mot oss, det har jag mött ganska 

mycket. Då får man tänka på att den här familjen är i kris, det är liksom inte oss det är fel 

på, utan de mår dåligt. Det är ju också en sorg. De har ett väldigt behov av att prata. 

 

Förskollärare 2 har inte någon erfarenhet av barn som mist en förälder eller ett syskon, 

däremot har hen personlig erfarenhet av att en kollega på en tidigare arbetsplats avlidit till 

följd av sjukdom. Erfarenheten av den händelsen och hur den hanterades av förskolans 

personal menar Förskollärare 2 kan vara applicerbar på en situation där ett barn mist en 

förälder eller ett syskon. Om denna kunskap överförs och används på hens nuvarande 

arbetsplats kan det ses som en påverkan från exonivå för det drabbade barnet, då händelsen 

som då påverkar barnet sker i en miljö som barnet inte direkt ingår i. Alla tre förskollärare 

nämnde däremot att de varit med om barn som förlorat mor- och farföräldrar, och även att 

barn mist husdjur. Alla tre förskollärare har således mött barn i sorg, men bara en har mött 

sorg som uppkommit efter förlusten av en förälder eller ett syskon.  

 

När ett barn mister en förälder eller ett syskon kan det ske förändringar på exonivån, såsom 

att familjens sociala och ekonomiska omständigheter förändras. Detta kan till exempel 

innebära att barnets rutiner för hur det hämtas och lämnas på förskolan påverkas, i och med 

att den efterlevande förälderns arbetstider kan ändras. Att uppleva hur familjesituationer, 

av olika skäl förändras, är något som alla tre förskollärare stött på. Förskollärare 2 säger 

om skilsmässor att ”vi är väldigt tydliga med att vi finns här. För då visar man att det är 

helt okej, om de behöver stödet.” Denna omsorg menar vi även kan appliceras på en 

situation där ett barn förlorat en förälder eller ett syskon. Här framgår hur samspelet på 

mesonivån, mellan förskolan och familjen, är av stor vikt för barnet och hanteringen av 

dess sorg. 

 

Alla de intervjuade förskollärarna menar att förskolan fyller en viktig funktion som 

”ventil” för barnets känslor, och Förskollärare 3 menar att ”det är viktigt att bekräfta dem i 

sin sorg, att de känner att de blir sedda och lyssnade på.” Förskolans bemötande kan 

påverka barnets miljö i hemmet: om barnet tillåts uttrycka sina känslor och får sina behov 
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av sorg bekräftade i ett mikrosystem (till exempel förskolan) kan barnet stärkas i de andra 

mikrosystemen (till exempel hemmet). 

 

6.2. Känner sig förskollärarna förberedda? 

Förskollärare 1 säger att ”man vet ju inte hur man själv kommer reagera, jag kan sitta och 

säga till er att jag kommer hantera det jättebra, men det vet jag ju inte.” Vidare menar 

Förskollärare 1 att hen inte känner sig väl förberedd på hur hen ska hantera att möta ett 

barn i sorg, eftersom hen inte har någon erfarenhet av att möta barn i den situationen. Hen 

menar att det är genom erfarenhet man får en trygghet som kan leda till att man känner sig 

förberedd. Både Förskollärare 1 och Förskollärare 2 uttrycker en osäkerhet kring sin 

förmåga att själva hantera att möta ett barn i sorg. Hade de dock fått tillgång till mer 

kunskap om hur man bemöter barn i sorg, efter direktiv från makronivå hade deras 

osäkerhet kanske minskat. Däremot nämner Förskollärare 1 att hen känner en väldig 

trygghet i att veta att förskolechefen vid en sådan händelse skulle ta ansvar och styra upp 

arbetet för personalen. Tryggheten i att vända sig till förskolechefen är även något som 

Förskollärare 2 tar upp då hen vet att vid svårhanterliga situationer kan personalen vända 

sig till förskolechefen som får styra upp det efterföljande arbetet. En sådan insats från 

förskolechefen påverkar barnet, även om barnet själv inte har kontakt med förskolechefen. 

Det är alltså en påverkan på mikronivå som kommer från exonivå. Förskollärare 1 

uttrycker att ”det kan jag känna trygghet i, att jag vet att min chef skulle styra upp det för 

oss i personalen.” 

 

Som tidigare nämnt har Förskollärare 2 varit med om att en kollega dött. Det skedde 

oväntat då kollegan blivit friskförklarad efter en tids sjukdom. Den chockade personalen 

vände sig då till den biträdande förskolechefen, som slussade ärendet vidare till 

förskolechefen, som i sin tur hanterade situationen: ”Det var väldig ordning faktiskt, det 

var väldigt uppstyrt.” Förskollärare 2 menar dock att det svåra ligger i att veta hur hen ska 

bemöta barngruppen i en sådan situation, hen hänvisar till att använda sig av det sunda 

förnuftet. Men då man kan man fråga sig hur påverkat det ”sunda förnuftet” är av de 

normer och värderingar som kommer från makronivå. Förskollärare 3 säger att hen tror sig 

vara förberedd att hantera barn i sorg, men tillägger att ”man vet ju aldrig när man ställs 

inför fakta /.../ jag hoppas att jag vet vad jag ska göra, jag tror det, men jag är inte riktigt 

säker.” Hen tillägger även att förskolor och skolor i allmänhet är ”på gång” när stora 
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katastrofer inträffat, som till exempel tsunamikatastrofen 2004, men att vid 

”vardagstragedier är vi dåligt förberedda.” Denna brist på förberedelse kan sägas vara en 

följd av beslut som inte tagits på mikronivån men som ändå format den.  

 

Vårt resultat visar alltså att de förskollärare vi intervjuat inte känner sig säkra på hur de ska 

möta ett barn som mist en förälder eller ett syskon. Att ingen av de tre förskollärarna vi 

intervjuade har fått någon utbildning i att hantera barns sorg tyder på att det är ett ämne 

som kanske inte väger så tungt på makronivå. På makronivå ligger politiska beslut och de 

normer och värderingar som finns i samhället och som påverkar mikronivån, alltså där 

barnet befinner sig.  

 

6.3. Känner förskollärarna till fraser att undvika? 

I den tidigare forskning vi läst framkom det att det finns ord och fraser man helst bör 

undvika när man talar med barn om döden. Vid intervjutillfällena ställde vi därför frågan 

till förskollärarna om de hade kunskap om dessa. 

 

Förskollärare 2 och Förskollärare 3 hade båda koll på de exempeluttryck vi tidigare nämnt 

i detta arbete. Båda hade koll på att användning av fraser så som att någon ”gått bort” eller 

”somnat in” är för abstrakt för barn. Förskollärare 3 ger som exempel att frasen ”gått bort” 

kan göra att barnen tror att personen kommer tillbaka, att den bara gått någon annanstans: 

”vadå gått bort? jag har gått bort till en kompis.” Förskollärare 2 tror att det kan bli så 

starkt att säga att någon har dött, och därför väljer många att använda dessa fraser i stället. 

Men hen uttrycker samtidigt en oro kring att inte veta om hen säger rätt eller fel saker i 

bemötandet av barn i sorg: ”Jag kan ju känna att man vet ju inte om man säger rätt, eller 

om man bemöter det rätt. Det tror jag säkert att jag skulle gå och tänka jättemycket på.” 

Förskollärare 3 betonar att det i stunden kan vara lätt hänt att man faller i den fällan för att 

man tror att man på så sätt ”skonar” barnet. Hen tror att det finns många pedagoger som 

säger att en person ”har gått bort, den har somnat in, den är i himlen” i stället för att säga 

att personen har avlidit eller dött. Förskollärare 3 poängterar att man genom att säga att 

någon ”somnat in” kan skapa en rädsla hos barnen att de inte kommer att vakna. ”Vadå 

sover? Men det gör jag ju varje natt, kommer jag inte att vakna imorgon?” 
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Normer, såsom att barn ska skonas från ämnen som död, kommer ifrån makronivån och 

påverkar mikronivån. Förskollärare 3 säger att ”man vill skona barnet på någon vis, man 

vill inte vara så att ”den är död” utan då säger man att den finns uppe i himlen.” Tankar 

och ordval som dessa reflekterar de samhällsnormer som råder, och får således 

konsekvenser för hur barnen i förskolan blir bemötta. Förskollärare 2 säger att död är ett 

sådant ämne som man tar upp först när det inträffat. Samtidigt säger Förskollärare 1 att 

”det kanske inte är ett ämne som jag själv skulle ta upp.” Att de tre förskollärarna vi 

intervjuat alla uttrycker en känsla av olust inför att prata om ämnet med barn, kan tolkas 

som ett uttryck av deras påverkan av makronivåns värderingar. Förskollärare 1 säger att 

hen inte har koll på dessa typer av fraser. Däremot har hen förstått att man inte ska vara 

rädd för att prata om döden med barn, speciellt eftersom barn förstår mer än vad man tror. 

Hen säger att ”jag tror att det är bättre att man är ärlig och pratar om det, för det är ju 

någonting i livet.” 

 

6.4. Förskollärarnas erfarenheter av barns tankar om döden 

Förskollärare 1 menar att barn pratar väldigt mycket om liv och död i och med att de spelar 

till exempel tv-spel. Där kan barnen få ett ”nytt liv” om de dör. Hen menar att ”det blir lite 

skruvat” då barnen genom dessa spel lär sig att man får ett nytt liv när man dör. 

Erfarenheter som dessa kan leda till att barn får en skev uppfattning om vad död är vilket 

påvisar vikten av att samtala med barn om döden på mikronivå. Vidare menar 

Förskollärare 1 att döden blir ett naturligt samtalsämne när till exempel barnen hittar en 

död fågel. Då vill barnen ofta ta hand om fågeln och begrava den, medan en vuxen kanske 

tänker att ”jaja, där var en död skata.” Även växter som vissnat kan leda till funderingar 

och samtal om döden, menar Förskollärare 1. Förskollärare 3 berättar om en nyligen 

upplevd konversation med ett barn: ”Det var ett barn här för ett tag sen som hade mist sin 

mormor, som sen hade åkt flygplan och konstaterade ”jag såg inga där uppe i himlen.” 

Hen uttrycker att det finns viss problematik med att prata om att människor som dött är i 

himlen. Men samtidigt tror Förskollärare 1 att många barn kan känna en trygghet av att de 

till exempel tror att ”min morfar är i himlen.” 

 

Barn behöver vuxnas godkännande för att agera ut, prata om och tyda sina tankar och 

känslor om döden. Dessa godkännanden sker på mikronivå, mellan barn och förälder eller 

mellan barn och förskollärare. Får barnet inte förälderns godkännande att uttrycka sina 
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känslor kring döden kan det bli förskolläraren som barnet vänder sig till för detta 

godkännande. De förskollärare vi intervjuat uttryckte alla att det är viktigt att låta barn 

uttrycka sin sorg. Men förskollärare 2 menar att det kan bli en balansgång då det kan vara 

känsligt att ge barnet information över vårdnadshavarens huvud. Detta visar på vikten av 

att samspelet på mesonivå är välfungerande mellan familjen och förskolan, om samspelet 

på mesonivå är bristande kan detta få negativa konsekvenser för barnets uppfattningar om 

döden. 

 

6.5. Förskollärarnas behov av ytterligare kunskap 

Alla tre förskollärarna säger att de inte fått någon utbildning i ämnet och de har inte heller 

gått någon kurs som handlar om att möta barn i sorg. Förskollärare 3 har vid ett tillfälle 

blivit erbjuden att gå en kurs i ämnet, men det blev inte av eftersom hen bytte arbetsplats i 

samma veva och fick då en ny chef och ”han tyckte inte att det var viktigt.” Detta är ett 

konkret exempel på hur värderingar på makronivå påverkar mikronivån. Förskollärare 3 

säger till och med att ”under mina 40 år som jag jobbat inom barnomsorgen har jag inte 

gått någon kurs, och det är bedrövligt att man inte fått göra det.” Förskollärare 1 tror att 

hen skulle klara av att bemöta barn i sorg utan att ha fått en specifik utbildning, men hen 

tycker att det ”absolut vore bra med någon form av utbildning.” Dock vet hen inte hur den 

utbildningen skulle kunna gå till. Men att till exempel ha en årlig arbetsplatsträff där man 

pratar om det, såsom man gör med till exempel likabehandlingsplanen och brand, tycker 

hen är en bra idé. Att man i personalgruppen diskuterar hur man kan hantera svåra 

situationer såsom dödsfall av en förälder eller ett syskon är något Förskollärare 1 känner att 

hen skulle kunna efterfråga. Detta är något som även Förskollärare 2 nämner - att ämnen 

som hot, våld och kränkningar årligen diskuteras på arbetsplatsen, men inte sorg: ”det är 

inget man lyfter upp förrän det händer.” Skulle däremot hanteringen av sorg och död vara 

något som regelbundet diskuteras i personalgruppen skulle ämnet inte vara lika tabubelagt. 

Här skulle bestämmelser från makronivå kunna påverka arbetet på mikronivå. 

 

Förskollärare 2 vill ha tydligare handlingsplaner när det kommer till sorgearbete och hen 

skulle gärna gå på åtminstone en föreläsning om ämnet. Hen menar vidare att deras 

handlingsplan på förskolan innehåller för lite information om hur man vid dödsfall 

praktiskt kan arbeta på avdelningen – ”för här står det ju att man vänder sig till chefen och 

den gör det och det och det, men just det där praktiska kan det vara bra att ha någon slags 
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genomgång av.” Att hen efterfrågar tydligare handlingsplaner tyder på att för lite vikt läggs 

vid ämnet på exonivå, vilket kan ses som en följd av makronivåns bestämmelser. Samtidigt 

menar Förskollärare 2 att även om hen skulle gå en utbildning så är det inte säkert att hen 

skulle kunna hantera en sådan situation på ett bättre sätt än vad hen skulle kunna idag. 

Detta då hen menar att det handlar om hur man är som person och hur berörd man själv blir 

när en sådan situation uppstår. ”Om man blir jätteberörd, kanske man inte kan hantera det 

i alla fall.” 

 

Förskollärare 3 menar att det borde vara obligatoriskt att få utbildning i ämnet så att alla 

förskollärare på mikronivå får en grund att stå på i mötet med barn i sorg, och säger att 

”det är jättedåligt att det inte är så.” Hen själv har utökat sin erfarenhet bland annat genom 

att vara med i förskolans krisgrupp, där hen var med om att göra rutiner för hur de skulle 

förhålla sig till om det värsta skulle hända, men hen påpekar att inte alla får en sådan 

möjlighet. Förskollärare 3 menar att alla som börjar på en ny arbetsplats bör få reda på vad 

det finns för material att använda sig av, till exempel om det finns en sorgelåda eller pärm 

som man kan titta i för hjälp och stöd. Hen menar vidare att med stigande ålder kommer 

erfarenhet, och att för ”unga nyexade som inte har så lång livserfarenhet, där tror jag att 

det kan vara svårt.” Förskollärare 3 ifrågasätter beslut från makronivå om att inte prioritera 

utbildning i ämnet, då det kan leda till den osäkerhet som alla de tre intervjuade 

förskollärarna uttrycker på mikronivå. 

 

6.6. Har förskollärarna koll på böcker/material som kan 

användas? 

Två av förskollärarna säger att de inte har barnböcker som handlar om död på förskolan, 

men både Förskollärare 1 och Förskollärare 2 menar att det vore jättebra att ha. 

Förskollärare 2 säger att det däremot på förskolan finns böcker för vuxna om barns sorg, 

men barnböcker tror hen som sagt inte att det finns. Men hen påpekar att man kan vända 

sig till biblioteket som kan plocka ihop ett paket med böcker, men att det inte alltid är så 

effektivt om man ska ha böckerna från en dag till en annan. Förskollärare 1 och 

Förskollärare 2 tycker att man ska ha ett färdigt paket med böcker på förskolan. Detta är 

något som Förskollärare 3 berättar att det finns på hens arbetsplats - där finns en särskilt 

ihopplockad samling med barnböcker som handlar om död och sorg. Dessa ligger i ett skåp 

och kan tas fram om det behövs. Förskollärare 3 berättar om ett tillfälle då dessa böcker 
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kom till användning – men kanske inte på det sätt hen förväntat sig: ”det var en förälder 

till ett barn, en pappa, vars egen mamma plötsligt dog. Och den här pappan var utom sig 

av sorg, han visste inte hur han skulle klara av att prata med sitt barn om vad som hänt.” 

Förskollärare 3 lånade då ut böcker från förskolan, till en väldigt tacksam pappa. Denna 

gest av hjälpsamhet på mesonivå påverkade således pappans förmåga att prata om döden 

med sitt barn på mikronivå. 

 

Förskollärare 2 känner till att det finns barnböcker om död och sorg, och de som hen kan 

komma på när vi frågar är ”Adjö Herr Muffin” och en bok som handlar om en 

dockbegravning som hen inte minns namnet på. Förskollärare 3 har koll på att det finns 

ganska många böcker som tar upp ämnet men kan vid intervjutillfället inte komma på titeln 

på några. Barnböcker som tar upp död och sorg är ett bra arbetsmaterial för förskollärare 

att använda på mikronivå. Genom att använda barnböcker kan förskolläraren bemöta barns 

sorg, men det är viktigt att använda en bok som på ett korrekt och konkret sätt förklarar 

döden för barn. Att det inte finns böcker på två av förskolorna kan sägas spegla de normer 

och värderingar som makronivån representerar. Om det inte finns tydliga direktiv från 

makronivå om att det ska finnas barnböcker om sorg på förskolor, kommer förskolechefen, 

som befinner sig på exonivå, med stor sannolikhet inte att prioritera detta. Detta leder i sin 

tur till att det därför saknas böcker på mikronivå, alltså i förskolan.  

 

Förskollärare 1 visar oss en låda som heter ”Kris låda” [sic] och däri låg det en fotoram, en 

vit duk, en ljusassiett och ett blockljus som kan tas fram om behovet uppstår. Även 

Förskollärare 3 berättar att en sådan låda finns på hens arbetsplats. Förskollärare 2 säger att 

det ska finnas en liknande låda på hens förskola, men hen vet inte vart den är placerad. 

Vidare berättar Förskollärare 2 att på hens förra arbetsplats hade de en krislåda som 

innehöll ett ljus och någon dikt eller någon bok. Detta är det konkreta arbetsmaterial som 

finns att tillgå på mikronivå i dessa tre förskolor.  

 

6.7. Förskollärarnas övriga tankar om barn i sorg 

Alla tre förskollärare tar upp att bemötandet av barn i sorg, oavsett orsak, är otroligt 

viktigt. Förskollärare 1 säger att man måste vara intresserad och lyssna och låta barnet 

prata. Förskollärare 2 betonar vikten av att visa att man som vuxen finns där och att man 

visar att det är helt okej att uttrycka sin sorg. Förskollärare 3 menar också att det är viktigt 



 

34 

 

att man i förskolan bekräftar barnets sorg. Hen påpekar även att man som förskollärare kan 

få ”ta hand om hela familjen” när något allvarligt inträffar. Vilket visar på hur samspelet 

kan se ut på mesonivå.  

 

Förskollärare 1 uttrycker en viss ovilja att prata om ämnet med barn i förskolan, vilket 

speglar normer från makronivå, det är inte ett ämne som hen själv skulle ta upp ”men om 

ett barn tar upp frågan då tycker jag absolut att man ska möta den och prata om det, inte 

tysta ner.” Även Förskollärare 2 uttrycker en viss oro inför att prata om ämnet med barn, 

eftersom hen, som tidigare nämnt, inte vill gå in och förmedla kunskap över huvudet på 

vårdnadshavare. 

 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell belyser hur olika delar av barnets omvärld, 

både de miljöer som barnet direkt ingår i, och indirekt ingår i, påverkar barnets 

livssituation. Hur barnet bemöts av förskollärare blir då, som vi i detta avsnitt förklarat, en 

följd av inverkan från mikro- meso- exo- och makronivå.  
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7. Diskussion 

Det vi kom fram till efter intervjuerna med förskollärarna var att  alla tre uttryckte den 

oförbereddhet inför att möta barn i sorg som den tidigare forskningen beskrivit (se avsnitt 

”Behov av mer kunskap hos pedagoger”). Eftersom alla tre förskollärare efterfrågar mer 

kunskap eller utbildning i ämnet, kan man dra slutsatsen att det inte är de själva som aktivt 

har valt bort ämnet, utan att problemet snarare ligger i att det inte är något som erbjudits 

dem. Därför kan sägas att problemet med otillräcklig utbildning inte ligger på mikronivå. 

 

Varför utbildning inte erbjuds kan vi bara spekulera i, men en anledning kan vara att död är 

ett sådant ämne som man bara tar upp när det händer och att det är ett ämne som många 

vuxna tycker är olustigt att prata med barn om (Allen Heath et al. 2008, s. 263). Döden är 

ett sådant abstrakt fenomen, till skillnad från till exempel matematik eller språk, ingen kan 

svara säkert på vad som händer efter döden. Det kan vara en anledning till att ämnet är 

svårt att prata om, samt att olika trosuppfattningars syn på döden kan försvåra för en 

pedagog som inte har kunskap om barnet och dess familjs tro - man vill inte trampa någon 

på tårna. Att människor har olika uppfattningar om livet efter döden kan således bli 

problematiskt på mesonivån. Förskollärare 2 menar, som tidigare nämnt, att man inte gärna 

vill ge information till barnet över huvudet på vårdnadshavaren.  

 

Det finns fördelar med att prata med barn om död på ett naturligt sätt innan barnen själva 

möter döden på ett nära sätt (Hopkins, 2002, s. 44-45). Att död och sorg inte tas upp i 

förskolan kan leda till att normer och värderingar om död reproduceras hos barnen - att död 

inte är något man talar om, vilket är en påverkan från makronivån. Det kan också leda till 

att barnen får en felaktig bild av döden, som till exempel att man får nytt liv när man dör - 

såsom det är i många av dagens spel som barnen exponeras för. Att döden inte nämns i 

läroplanen understryker det faktum att ämnet inte har särskilt hög status på makronivå - 

vilket kan ses som märkligt eftersom det är en så stor del i allas våra liv, vilket 

Förskollärare 1 understryker när hen säger att ”vi föds, vi lever, vi dör.” 

 

När vi försökte få tag på respondenter till vår undersökning, märkte vi ganska omgående 

att det var svårt att få folk att ställa upp. Vi funderar kring om det kan bero på att ämnet 

anses känsligt? Här anser vi att vi tydligt märker av de normer och värderingar som finns 

på makronivå. Som tidigare nämnt menar Hopkins att samtidigt som förskollärare är 
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medvetna om sin uppgift att hjälpa barn hantera starka känslor, så är det naturligt att man 

helst vill skydda barnen från smärtsamma och negativa erfarenheter (2002, s. 44-45). Med 

den känslan i åtanke har vi förståelse för att många av de tillfrågade förskollärarna valde 

att inte ställa upp på intervju. Men detta tyder på att det är ett ämne som man behöver börja 

prata om i förskolan. För att så ska ske behövs tydligare direktiv från makronivå, eftersom 

det idag knappt finns några. Den tidigare forskningen visar att genom att prata med barn 

om död kan barnen ges en ökad förståelse för den (se avsnittet ”Barns tankar om döden”). 

Således kan anses att ämnet död därför bör omnämnas i läroplanen, så att barnen får 

korrekt information om döden.   

 

Som tidigare nämnts så existerar en oroväckande brist på förståelse av barns sorg hos 

allmänheten, förskollärare inkluderat. Vikten av att barn som mist ett syskon eller en 

förälder får hjälp att hantera sin sorg är stor, får dem inte det kan det ge bestående men hos 

barnet. Ett barns självbild förändras när en familjemedlem dör, och barnet kan också få 

emotionella problem och beteendesvårigheter (Auman, 2007, s. 35; Machajewski & Kronk, 

2013, s. 444). Förskolan kan därför vara en avgörande faktor för att barnet får rätt stöd i sitt 

sorgearbete. De tre intervjuade förskollärarna betonar alla vikten av att bemöta, se och 

lyssna på barn. Detta är såklart bra, men faktum kvarstår att ingen av de tre förskollärarna 

riktigt känner sig förberedda inför att möta ett barn som förlorat ett syskon eller en förälder 

och är i sorg.  

 

En majoritet av pedagogerna i Pratt, Hare och Wrights undersökning ansåg att döden är ett 

viktigt ämne för förskolebarn, men de flesta kände sig inte förberedda på att diskutera 

döden som en del i verksamheten, och inte heller när ämnet kom upp spontant (1987, s. 

284). Dessa tankar kring döden kunde vi även se hos våra tre intervjuade förskollärare. För 

att i förskolan göra ämnet mer lättillgängligt och inte så tabubelagt kan man använda sig av 

barnböcker som handlar om död och sorg. Litteratursamtalen kan underlätta för många, då 

de kan öppna upp för kommunikation och samtal om död och sorg mellan barn och 

pedagoger (Allen Heath et al. 2008, s. 263). Att få prata om sin sorg och dela sina tankar 

om död kan för ett barn vara väldigt viktigt, vilket vi redovisat i avsnittet ”Varför behövs 

sorgearbete?” Det faktum att två av förskolorna saknade barnböcker om död och sorg kan 

därför ses som problematiskt. Återigen visar detta hur mikronivån påverkas av övriga 

nivåer. 
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Död är tveklöst ett tungt ämne, speciellt att prata med barn om. Men det får inte bli en 

ursäkt för förskollärare till att inte ta upp ämnet, vilket det lätt blir när det saknas direktiv 

från makronivån. En konsekvens av detta kan bli att förskollärare tänker att ”det står inte i 

läroplanen, därför tar jag inte upp det.” Den tidigare forskningen vi presenterat 

understryker vikten av att barn tillåts prata om och på olika sätt uttrycka sina tankar om 

död (se avsnitt ”Barns tankar om döden”).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

8. Slutsats 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur förberedda förskollärare anser sig vara på att 

möta ett barn som sörjer. Den tidigare forskningen vi presenterat tyder på att förskollärare 

inte känner sig tillräckligt förberedda inför en sådan situation, och de tre intervjuer vi 

genomfört bekräftar alla denna känsla. Vi kan inte generalisera vårt resultat eftersom vi 

endast intervjuat tre förskollärare, men vi ser ändå att resultatet pekar åt samma håll som 

den tidigare forskningen. Trots att de tre förskollärare vi intervjuade alla sa att de inte 

känner sig förberedda på att möta barn som har förlorat en förälder eller ett syskon, så 

uttryckte de ändå tankar och kunskaper som skulle kunna vara applicerbara vid en sådan 

situation. Detta visar på att de är trygga i sin roll som förskollärare och att de därför har 

grundförutsättningar att hantera situationen på ett professionellt sätt. Den tidigare 

forskningen belyser vikten av att som förskollärare ha kunskap om barns sorgereaktioner, 

vad man bör och inte bör säga och att tillåta barnen uttrycka sin sorg. 

 

Ytterligare utbildning skulle kunna ge förskollärare större trygghet och ökad kunskap om 

barns uttryck av sorg och hur man som förskollärare kan stödja barns sorgearbete. Ingen av 

de förskollärare vi intervjuade hade bra koll på arbetsmaterial som kan användas för att 

prata om sorg och död, men de uttryckte alla en allmän kunskap om att böcker kan vara 

bra, och de tyckte alla att det är bra att ha på förskolan. Mer kunskap skulle kunna leda till 

att förskolan köper in lämpligt material som kan användas för att diskutera död och sorg 

med barnen, så att detta slipper göras ”akut.”  

 

Å ena sidan anser vi att det inte borde behövas mer forskning i ämnet, eftersom den redan 

existerande kunskapen kan tyckas vara tillräcklig. Men det är den bevisligen inte, eftersom 

ämnet fortfarande kan sägas vara tabubelagt och något som förskollärare saknar kunskap 

om. Kanske kan mer forskning därför vara ett sätt att ytterligare belysa värdet av att 

förskollärare bör utbildas i ämnet. 

 

Genom arbetet med denna uppsats har vi blivit mer medvetna om hur viktigt ämnet är, och 

vi har ökat vår egen kunskap om hur man som förskollärare kan bemöta barn som sörjer. 

Vi har fått en förståelse för betydelsen av att använda sig av korrekta benämningar för vad 

död är - att inte använda uttryck som ”han har gått bort” och att inte förminska barnens 

känslouttryck vad gäller sorg, i ett försök att lindra smärtan. 
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 

 

Uppvärmningsfrågor:  

Ålder? 

År i yrket? 

 

Frågor: 

Har du någon personlig erfarenhet av ämnet? 

Känner du att du idag/just nu är förberedd? 

 

Har du gått någon kurs eller liknande som behandlade ämnet?  

- Om inte skulle du vilja det? 

 

Har du koll på fraser och ord som man helst inte ska använda sig av (när man talar om 

döden)?  

 

Tror du att det är viktigt att vara förberedd på just sorgearbete?  

 

Finns det material på förskolan som handlar om död/sorg?  
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10.2. Bilaga 2 

Hej! 

Vi är två studenter från Förskollärarprogrammet i Uppsala. Vi håller just nu på att skriva 

vårt examensarbete - vi söker därför efter förskollärare som skulle kunna tänka sig att ställa 

upp på en intervju. 

 

Vårt arbete handlar hur förberedda förskollärare anser sig vara på att möta barn som är i 

sorg pga. dödsfall av en förälder eller ett syskon.  

 

Vårt syfte är inte att bedöma hur ”bra” eller ”dåligt” förberedda ni är, utan det handlar om 

att få en förståelse för hur arbetet med sorgearbete kan se ut i förskolor. Det kanske inte 

finns någon förberedelse alls? Kanske har man upplevt detta på sin förskola och har en 

tydlig handlingsplan? Vi vill veta, det finns inga rätt eller fel. 

 

Vill någon hos er ställa upp så kan ni få mer ingående information om vad intervjun 

kommer att handla om. Informationen/svaren som ges kommer självklart att vara 

konfidentiell. 

 

Vi räknar med att intervjun tar MAX en timme att genomföra, och vi kommer ut till er 

förskola eller annan plats som passar. Vi vill helst intervjua under vecka 43 eller 44. Vi är 

väldigt flexibla när det gäller tider! 

 

Kontakta oss på någon av dessa mailadresser: 

Emma.XX @student.uu.se 

Erica.XX@student.uu.se 

 

/Tack 

Emma Grundtman 

Erica Forsgren 

https://webmail.uu.se/horde3sso/imp/message.php?mailbox=INBOX.sent-mail&index=46
mailto:Erica.XX@student.uu.se

