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Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa studien var att undersöka hur trygga och förberedda 
pedagoger upplever sig vara i möte med barn som genomgått en förlust och befinner sig i 
sorg. För att ta reda på detta har tio kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts 
med förskolepedagoger och förskolerektorer. Gemensamt för alla respondenter var att de 
har erfarenheter av att bemöta barn i sorg som förlorat en vårdnadshavare. De 
rekommenderade att bemötandet bör präglas av att pedagogen är saklig angående 
händelsen och svarar på barnets frågor. Med andra ord bör pedagogen vara lyhörd och 
inkännande, vilket överensstämmer med att ett av resultaten som pekar på hur bemötandet 
kan se ut. En rimlig slutsats kan vara att det behövs mer utbildning kring områdena barn i 
sorg, förlust, krishantering och bemötande. Resultatet av undersökningen visar att 
majoriteten av respondenterna upplever sig förberedda på hur de på bästa sätt kan bemöta 
barn i sorg, på grund av deras personliga och professionella erfarenheter, men inte på 
grund av utbildningen. Resultatet visar även att Pedagoger och rektorers syn på stödet som 
erbjuds pedagoger skiljer sig åt.  

I studien redovisas begreppet sorg och barns olika sorgeprocesser. Teoretiska 
utgångspunkten är John Bowlbys anknytningsteori. 
 
 
Nyckelord: Sorg, barn, beredskap, förhållningssätt, anknytningsteori 
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1. Inledning 

Idén om att skriva om barns sorg uppkom genom att en av uppsatsförfattarna har 
erfarenheter inom problemområdet. Målet är att undersöka sorg är för att det kan skapa en 
stor osäkerhet kring hur pedagoger ska bemöta barn i sorg på bästa sätt. Det vet den ena 
uppsatsförfattaren genom tidigare praxis. 

Under förskollärarutbildningen har ämnet barns sorg aldrig varit på tal och därigenom är 
förhoppningen att fylla ut denna lucka ett av skälen till valet att genomföra denna studie. 
Detta uppnås genom att uppsatsskrivandet öppnat en möjlighet till en fördjupning i ämnet. 
Ett mål för denna studie är att rusta oss för den dag då ett förskolebarns liv rasar samman. 

Vad är då sorg? Sorg kan uttryckas i olika former och ofta är detta ett ämne som kan 
upplevas som främmande att prata om med barn. Detta kan vara en av alla utmaningar som 
förskolepedagoger ställs inför och då är det ytterst viktigt att kunna visa ett professionellt 
förhållningssätt. En tolkning av förskolans läroplans angivna mål:  

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och 
dela sina tankar om livsfrågor (Lpfö18, s. 5)  

Målet kan appliceras på barns tankar om döden och att sorg och död är ämnen som 
självklart ska talas om i förskolan. Båda dessa ämnen är naturliga och oundvikliga skeden 
av livet. 

I Sverige mister cirka 3500 barn varje år en vårdnadshavare. Det kan bero på självmord, 
sjukdom eller olycka (Socialstyrelsen, 2013, s. 9). Med tanke på antalet barn som drabbas 
kan någon av oss träffa på ett eller flera barn som går igenom sorgeprocesser under våra 
arbetsliv. Denna uppsats har som ambition att svara på frågan, hur ska vi göra då?  
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2. Bakgrund 

I litteraturen beskrivs sorg på många olika sätt, till exempel som en process, en känsla eller 
ett tillstånd. En beskrivning av sorg som används i uppsatsen är Eva Gergers definition i 
hennes bok Prata med barn i sorg: 

Sorgen är som en vass glasbit som ska in i hjärtat. Varje gång du känner 
smärtan och sorgen är det som att trycka den vassa biten mot hjärtat. Den 
sörjande försöker kanske undvika smärtan genom att fly. Men varje gång den 
som sörjer är i smärtan slipas glasbitens vassa kant tills den blir rund och inte 
längre gör ont. (2018, s. 56)  

Sorg kan te sig olika beroende på vem som bär på den. Detta gäller självklart även barns 
sorg. Gerger (2018, s. 14) hävdar att det är väsentligt att barn ges möjlighet att känna sina 
känslor och bearbeta sin sorg. Sorgereaktioner är individuellt och kan skiljas åt, något 
Bøge och Dige (2006, s. 27) lyfter fram är att barn exempelvis kan känna en icke-rationell 
skuld i samband med en förälders död. 

2.1 Barn och sorg 
 
Ett barns upplevda sorg kan bero på olika faktorer så som föräldrars skilsmässa, ett 
husdjurs död eller flytt till en ny bostad. Fokus ligger dock här på barns sorg kopplat till en 
förälders död. Gerger (2018, s. 10) lyfter att döden är ett tabu-ämne och att den som går 
igenom sorg på grund av död ofta kan känna sig övergiven, på grund av en allmän rädsla 
för att prata om döden. Gerger (2018, s. 17) beskriver sorgen efter en förlust som ett svart 
moln som hänger över de som påverkas av sorg och hävdar att när vi pratar om döden och 
sorgen så skapas större kontroll inför situationen. Det krävs ett visst mod för att våga prata 
öppet om döden med den som är sjuk eller den som har förlorat någon.  
 
En återkommande uppmaning i litteratur som behandlar barns sorg är vikten av att vuxna 
använder ett korrekt språk (Bøge & Dige, 2006, s. 22). Metaforer och liknelser bör 
undvikas för de kan skapa förvirring, exempelvis att likna döden vid sömn indikerar att 
personen kommer vakna igen. En kan tänka sig att undvikandet av metaforer är viktigt till 
en början för att säkerställa att ett barn förstår vad som har skett, men även att liknelser och 
metaforer kan tänkas underlätta sorgeprocessen långsiktigt. Bøge och Dige (2006, s. 24) 
lyfter att barnets mognad och specifikt den språkliga mognaden är viktiga faktorer för 
sorgbearbetning.  
 
Foster (1990, s. 50) nämner problematiken kring att vuxna inte samtalar om döden. Och 
hävdar att det länge har varit ett ämne vuxna ofta undvikit att prata om, specifikt 
tillsammans eller i närheten av barn. Generellt beror detta på att vuxna har svårigheter att 
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hantera döden på grund av egna erfarenheter och att de känslor som väcks kring döden kan 
vara ångestframkallande och obehagliga. I och med detta undvikande får inte barn en klar 
bild av vad döden innebär på riktigt. Något Johansson och Larsson (1976, s. 46) 
konstaterar är att barn känner trygghet i att kunna dela med sig av sina tankar och 
funderingar. Därför är det ytterst viktigt att vi vuxna är lyhörda och låter barnen lyfta sina 
funderingar och tankar om döden. 

Gerger (2018, s. 34) påvisar vikten av ett barns rätt att höra sanningen. Följderna av att 
barn inte får svar på sina funderingar är att de sedan går runt med obesvarade frågor som 
tynger dem. Därför är det viktigt att vuxna besitter ett professionellt och ärligt 
förhållningssätt gentemot barn och deras frågor. Och även när vuxna inte har svar på frågor 
är det viktigt att sträva efter att meddela barnet, så korrekt som det kan göras.  

Barn hanterar fenomenet döden på olika sätt, en vanligt förekommande metod är att de 
gestaltar döden i lek. Löfdahl (2004, s, 37) visar upp barns olika lekmetoder kring ämnet 
döden. Exempelvis är olika gestaltningar av döden ett vanligt förekommande innehåll i 
barns lekar. Karaktärernas roller bearbetar ofta att någon dör, någon som dödar någon eller 
att någon som dött återuppstår, ofta genom att barnet i leken räddar den döde. Löfdahl 
(2004, s. 37) hävdar att existentiella lekteman är relaterade till barns vardag, oavsett om det 
är på grund av egna erfarenheter eller något de kan ha sett på tv. Löfdahl (2004, s. 
37) menar även att det är genom dessa rollekar utifrån tidigare erfarenheter. Barn 
förmedlar vad som är viktigt här och nu och det bidrar till en fortsatt utveckling av 
meningsfullhet och innehåll i barns kamratkultur.  

2.2 Förskolans ansvar  
 
Verksamma inom förskolan ska inspirera barn, ska ses som förebilder och föregå med gott 
exempel (Lpfö 2018, s.6). Vistelsen på förskolan ska ge barn förutsättningar att framföra 
sina tankar, funderingar och deras åsikter ska tas tillvara. Möjligheten att bilda egna 
uppfattningar ska finnas. Förskolepedagoger har alltid möjligheten att prata med barn om 
döden även när ingen i barngruppen går igenom en sorgeprocess. Det är ett ständigt 
relevant ämne och betydelsefullt att prata kring. I förskolans läroplan står det: 

I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, 
traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. 
Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen. (Lpfö18, 
s. 9) 

Detta kan appliceras på döden genom besök på minneslundar, tända ljus kring allhelgona 
och samtal om varför, det kan även göras genom att ha litteratur om döden i verksamheten. 
Ytterligare ett undervisningsmoment att knyta till läroplansmålat kan vara att samtala om 
olika kulturers syn på döden och riterna som hör till.  
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Gerger (2018, s. 14) konstaterar att vuxna omkring barn i sorg ska göra dem delaktiga i 
vad som sker. Först när vuxna är ärliga mot barn om vad som sker och hur det känns går 
det att komma åt barnets känslor och tankar. Det är väsentligt att i arbete med barn i sorg 
samtala om hur de mår och vad de behöver från oss (Greger, 2018, s. 18). Förskolans 
läroplan anger att utbildningen i förskolan ska utgå från vad som anses vara till barnens 
bästa. Barnen ska även utveckla en kännedom om sina rättigheter och även ges möjlighet 
att ha inflytande och delaktighet i sin vardag (Lpfö 2018, s. 5). En tolkning av det kan 
exempelvis vara att barn har rätt till att veta om någon i deras närhet är sjuk. Men även att 
ett barns sorgereaktioner ska ges utrymme att påverka förskolans vardag.  
 
Bøge och Dige (2006, s. 35-37) nämner olika sätt pedagoger kan hjälpa familjer som går 
igenom en kris relaterat till ett dödsfall. De förklarar att det är viktigt med riklig och 
regelbunden kontakt mellan den kvarlevande föräldern och pedagoger, men att denna 
kommunikation inte ska ske över huvudet på barnen. Med andra ord ska pedagoger inte stå 
i hallen och prata om hur barnet har det med den som hämtar medan barnet lyssnar. Bøge 
och Dige (2006, s. 37) förespråkar att ringa till vårdnadshavare men även att boka möten 
med dem. För att verkligen kunna hjälpa barn och kunna följa upp hur de bearbetar sin 
sorg krävs riklig kontakt.  

När ett barn råkar ut för en tragisk livshändelse som att förlora en vårdnadshavare behöver 
förskolan vara beredda på hur de på bästa möjliga sätt ska kunna hantera barnets 
förändrade situation under förskolevistelsen. En handlingsplan bör upprättas och vara ett 
gemensamt, välplanerat och strukturerat dokument för förskolan. Ett dokument som går 
igenom steg för steg hur förskolan ska hantera olika krissituationer. Bøge och Dige (2006, 
s. 59-60) påvisar att handlingsplaners yttersta uppgift är att vara ett stödjande komplement 
för hur förskolepedagoger ska handskas med svåra situationer som rör barnen. I 
handlingsplanen ska det framkomma relevant information till berörda parter och denna 
information ska lyftas på olika sätt utifrån den aktuella situationen, exempelvis som i 
nedan beskrivna hypotetiska fall av en vårdnadshavares bortgång. Något som skulle 
påverka hela personalstyrkan. 

I handlingsplanen ska det framkomma att barn och föräldrar ska känna sig trygga att kunna 
komma med frågor och funderingar. Men även att en rak kommunikation är ytterst viktigt 
vid krissituationer. Bøge och Dige (2006, s. 60-61) nämner att det finns tre huvudsakliga 
kategorier vid krissituationer, det är olyckor, dödsfall eller livshotande sjukdomar. 
Målgrupperna i dessa kategorier är barn, vårdnadshavare och pedagoger. I vår studie lyfter 
vi barns sorg relaterat till dödsfall, dessa kategorier kallas här-och-nu-situationer i 
handlingsplaner.  

En av handlingsplanens uppgifter är att beskriva olika mål kring hur hanterandet av dessa 
situationer ska ske. Några exempel på mål kan vara att skapa sig en överblick över 
situationen, gå igenom vilka som berörs av händelsen, samla in viktig information och se 
till att vårdnadshavare till det berörda barnet får relevant information omgående.  
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I handlingsplanen ska det även finnas information kring hur pedagoger kan arbeta med 
barngruppen, exempelvis ha ett möte med barngruppen under en samling. Detta kan göras 
för att barngruppen ska få möjlighet att visa omsorg och stödja varandra. Enligt Bøge och 
Dige (2006, s. 69) finns det möjlighet att även det berörda barnets kamrater som hen 
kanske umgås med privat påverkas mycket av dödsfallet. Därför är det viktigt att fånga upp 
dessa barn då händelsen kan väcka många frågor hos barn exempelvis kring sin egen 
livssituation.  

2.3 Vad händer om ett barn inte får hjälp? 
 
Enligt Socialstyrelsen (2013) är barn som mist en vårdnadshavare en riskgrupp. Ett barn 
vars förälders bortgång är på grund av våld, självmord eller andra våldsamheter löper en 
risk för att bli traumatiserade eller få posttraumatiskt stressyndrom, i synnerhet de barn 
som bevittnar våld (Socialstyrelsen, 2013, s. 9).  

Ett observandum är att barns behov tenderar att glömmas bort när en familj går igenom en 
kris. Därför är det av yttersta vikt att pedagoger finns där och ger barn det stöd de behöver. 
Barn är mycket bra på att läsa av vuxna människor i sin närhet, om de upplever att det inte 
finns tid för deras sorg så kan följden bli att de trycker undan sina känslor (Gerger 2018, s. 
61-62).  

Dyregrov (1999, s. 15-16, 20) redovisar att vanliga reaktioner hos barn i sorg är vrede, 
saknad och även rädsla för att andra betydelsefulla människor i barnets liv ska dö. Skuld är 
även ett vanligt förekommande bland barns känslor. Dyregrov (1999, s. 20, 63-64) påvisar 
vikten av rak och tydlig kommunikation då barn tenderar att skuldbelägga sig själva vid en 
närståendes bortgång. Samtal och lek är två betydelsefulla hjälpmedel att använda sig av i 
sådana situationer.  

Dyregrov (1999, s. 10-11) lyfter att barn i förskoleåldern kan tro att döden bara är tillfällig, 
de kan gå i tron om att den avlidne ska komma tillbaka och meningar som “är mamma död 
idag också?” är ett vanligt förekommande hos de flesta barn upp emot fyra år.  

Socialstyrelsen (2016, s. 9) redovisar de negativa konsekvenser som är påtagliga i gruppen 
av barn som mist en vårdnadshavare. Myndigheten redogör för att en högre andel av barn 
som mist en vårdnadshavare har sämre skolresultat och lider av psykisk ohälsa än barn 
vars vårdnadshavare är vid liv. De nämner även att barn som mist vårdnadshavare på grund 
av missbruk eller våld löper mycket högre risk för att själva hamna i 
missbruksproblematik. Socialstyrelsen ser även en ökad risk för självmordsförsök och död 
bland individer som förlorat en vårdnadshavare innan vuxenlivet.  

Socialstyrelsen rapport “När förälder plötsligt avlider” redovisar att det saknas rutiner för 
hur olika instanser ska samverka för att säkerställa att barns behov av stöd tillgodoses när 
en förälder avlider (2013, s. 11). Rapporten lyfter även att barn som mister en 
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vårdnadshavare är en riskgrupp (2013, s. 9). I förskolans läroplan nämns inte 
sorgeprocesser explicit, men det som nämns är att vi som arbetar inom förskolan ska ta 
hänsyn till varje barns behov av stöd och anpassa verksamheten efter barnens 
förutsättningar (Lpfö18, s. 6). Eftersom det inte framkommer i angiven kurslitteratur inom 
förskollärarutbildningen hur pedagoger ska agera när ett barn blir av med en 
vårdnadshavare så är ambitionen för denna studie att undersöka frågan.  
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3. Syfte 

 
Syftet med denna studie är att undersöka vilken beredskap pedagoger har när ett barn 
befinner sig i en sorgeprocess knutet till förlusten av en vårdnadshavare. Den teoretiska 
utgångspunkten för studien är anknytningsteorin. 

3.1 Frågeställningar  
 
- Vilken kännedom uppfattar pedagoger att de har om hur de skall gå tillväga i att bemöta 

barns sorg? 

- Vad är ett lämpligt förhållningssätt enligt pedagoger och förskolerektorer som har mött 
barn i sorg?  

- Hur upplever pedagoger och rektorer det stöd som finns att tillgå pedagoger i arbete med 
barn i sorg? 

- Hur beskriver pedagoger sina möten med barn i sorg?  
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4. Forskningsöversikt 

I detta avsnitt presenteras vad genomgångna studier redovisar för resultat. Ämnen som 
behandlas är barns sorgereaktioner och pedagogers bemötande och beredskap. 
Vetenskapliga artiklar har sökts genom universitetsbibliotekets söktjänst. Främst har 
databaserna ERIC och Swepub använts för att hitta relevant forskning, det fanns åtskilligt 
med material om forskning med fokus på skolan och dess beredskap. Men även en del om 
hur vårdpersonal ska gå tillväga för att möta barn i sorg. Några av de sökord som använts 
är: Grief, loss, bereavement, children, preschool, barn, sorg, förskola.  

4.1 Sorgereaktioner och konsekvenser  
 
Bowlby (2010, s. 130-131) redovisar att i en studie han gjort med vuxna deltagare kring 
deras bearbetning av sorg så är känslan av vrede och ilska den vanligaste sorgereaktion vid 
en förlust. Bowlbys kartläggning gick ut på att undersöka hur mentalt friska individer 
hanterar fenomenet sorg och vad sorg kan ha för följder. Slutsatsen var att deltagarna i 
studien hade svårt att ta in dödsfallet och vreden de kände var ofta riktat mot antingen den 
avlidne eller sig själva. Bowlby konstaterade att utifrån studiens resultat av vuxnas 
sorgereaktioner var det lättare att ha förståelse för barns reaktioner vid sorgbearbetning.  

Det Allen Heath m.fl. (2008, s. 260-261) vill i deras artikel belysa barns sorg och de 
sorgereaktioner som kan uppkomma. För att bidra till en bredare kunskap för att hjälpa de 
yrkesverksamma som möter barn och elever i sorg. De har tagit stöd av andra forskares syn 
på de förändringar som kan uppstå för den som sörjer och kategoriserat dem. 

• Sociala förändringar, kan vara att isolera sig och bli tillbakadragen. Men även att 
bli konfliktsökande och uppmärksamhetssökande.  
 

• Emotionella förändringar, kan vara att känna sig nedstämd, och utveckla en 
depression och lida av hopplöshet. Men kan även vara att inte känna något alls.  
 

• Kognitiva förändringar, kan vara förnekelse och undvikande eller att ifrågasätta vad 
en tror på. Det kan även uppstå en besatthet av döden. 
 

• Fysiska förändringar, kan vara gråt, mardrömmar, huvudvärk, utebliven hunger och 
problem med toalettbestyr.  
 

Perkins och Mackay (2008, s. 13) visar i en artikel att det finns olika stadier i 
sorgbearbetning, de har upptäckt fyra stadier. Det första stadiet de har kartlagt är 
förståelse, vilket innebär att till skillnad från vuxna som förstår att döden är permanent och 
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att den avlidne aldrig mer kommer tillbaka så har barn inte riktigt greppat det. Barn kan ha 
många funderingar om döden, exempelvis varför personen dog, hur personen såg ut när 
den avled eller om det gjorde ont. Därför är det viktigt att pedagogerna är tillgängliga och 
försöker svara på barns frågor, annars riskerar barn att få vanföreställningar kring döden. 
Föreställningarna barn skapar kan ofta vara värre än hur verkligheten ser ut (Perkins & 
McKay, 2008, s. 14).  

Det andra stadiet är sorg och ledsamhet, vilket innebär att barn jobbar med sin sorg och 
börjar komma till insikt om döden och dess permanens. Det andra stadiet består av tre 
faser, första fasen är att barn känner sorg och smärta i sin saknad. Den andra fasen är att 
anpassa sig till en värld där personen inte längre är vid liv och det tredje är att skifta sin 
känslomässiga sorg till att lägga energi på andra relationer. 

Det tredje stadiet består av att minnas den en saknar, vilket innebär att barn vill på olika 
sätt hylla den avlidne och livet den personen hade. Det kan visas sig genom att barnet tar 
till sin estetiska sida och exempelvis ritar eller sjunger om personen som dött.  

Det fjärde och sista stadiet är att gå vidare, när barn nått dit så börjar de gradvis hitta 
tillbaka till viljan att fortsätta utforska livet igen. Efter att ett barn har gått igenom 
stadierna har hen lärt sig att fortsätta leva sitt liv och minnas personen som är avliden. Det 
är vanligt att barn söker en sorts bekräftelse från närstående vuxna att det är okej att gå 
vidare med livet. Därför är det ytterst viktigt att vuxna kommunicerar med barn och får 
dem att känna sig trygga i sin sorgeprocess (Perkins & McKay, 2008, s. 14). 

Vikten av relationen mellan barn och vårdnadshavare betonas och lyfts fram som viktig av 
Rostila (2015, s. 135), i antologin Att se barn som anhöriga. Det är den mest 
grundläggande relationen och även den första sociala relationen människan skapar. De 
sociala relationerna som finns inom familjerna har en inverkan på hälsan (Rostila, 2015, s. 
136-137). När en vårdnadshavare avlider påverkas barns välbefinnande och kan i stor 
utsträckning resultera i konsekvenser för hälsan. Studien som Rostila (2015, s. 137-138) 
genomfört visar att eftersom det inte är förväntat att en vårdnadshavare ska dö när barn är 
små eller befinner sig i ungdomsåren, så blir stressnivån otroligt hög hos de berörda 
barnen.  

Forskningsmetodiken framkommer inte hos Rostila (2015) men syftet med studien var att 
belysa de hälsokonsekvenser som kan medföras hos barn när en vårdnadshavare avlider.  

En av konsekvenserna som Rostila (2015, s. 136) uppdagat är höga stressnivåer hos barn i 
sorg. Rostila (2015) hävdar att det kan ha en negativ fysisk påverkan på barnet. Kronisk 
stress kan medföra att barn utvecklar hjärt-och kärlsjukdomar. Detta visar sig allt eftersom 
barnet växer upp och blir vuxen. Även immunförsvaret kan påverkas, följden av det är en 
ökad risk för inflammationer i kroppen. Långvarig stress påverkar även kroppens kapacitet 
att stå emot sjukdomar och försämrar samtidigt immunförsvaret. Rostila (2015) lyfter även 
att barn som gått igenom denna stress löper risken att dö i förtid.   
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Som tidigare nämnt är relationen mellan barn och den kvarlevande vårdnadshavaren 
otroligt viktig. Uppkommer det en bristande relation mellan dessa två med bristande 
omsorg och stöd från den vuxnas sida är risken stor att barnet utvecklar fysisk och psykisk 
ohälsa i senare skede i livet. Detta är vanligt förekommande ifall den vuxna själv befinner 
sig i en sorgeprocess som gör det omöjligt för hen att stödja och uppfylla de behov som 
barnet har. Vid sådana situationer anger Rostila (2015, s. 137) att i praktiken innebär det 
ofta en upplevd förlust av båda föräldrarna för barnet. 

Vidare kan vi ta del av att barnets anknytning till sin vårdnadshavare är en central punkt i 
hur barnet bearbetar sin sorg. I och med att denna psykologiska relation byggs upp under 
hela barnets uppväxt så blir förlusten av vårdnadshavare mycket mer smärtsam och 
påtaglig än om ett vuxet barn förlorar en förälder. Bowlbys anknytningsteori framhäver att 
barnet har ett behov av trygghet från sina föräldrar och påverkas denna genom en bortgång 
så kan barnets emotionella och sociala utveckling påverkas. Rostila (2015, s. 138) hävdar 
att på grund av detta kan det innebära att barnet utvecklar diverse hälsokonsekvenser så 
som psykiska störningar, separationsångest och beteendesvårigheter.  

Bortgången av en vårdnadshavare innebär även att de sker ekonomiska följder i hemmet. 
För barn kan det medföra att de exponeras för ekonomiska besvär. Rostila (2015, s. 138-
139) redovisar i sin rapport att övergången från att vara två försörjare i hemmet till att bli 
ensamstående kan leda till att boendeförhållandena ändras drastiskt samt att andra 
ekonomiska svårigheter kan tillkomma. Möjligheterna för semesterresor och olika 
fritidsaktiviteter kan behöva dras in, men i vissa hushåll kan även möjligheten att ha råd 
med basala saker sättas på spel. 

Förändringen som sker inom familjen när ena vårdnadshavaren dör är inte bara emotionellt 
svår. Det sker även förändringar i rollerna familjemedlemmarna har, beroende på vilken 
roll och ansvarsområde den avlidne hade, påverkas barn och familjemedlemmar olika. 
Hade den avlidne en roll som den primära omsorgstagaren och gav bra känslomässigt stöd 
om barn, så kan den kvarlevande vårdnadshavaren uppleva det som en svår roll att överta. 
Om den kvarlevande finner denna uppgift som svår att ta över förlorar barnet inte bara sin 
förälder utan även en viktig resurs. Förlusten av vårdnadshavaren innebär inte bara att barn 
förlorar en förebild, barn förlorar även möjligheten att i senare skede kunna identifiera sig 
med sin bortgångne förälder. Som i sin tur kan ge känslomässiga besvär och konsekvenser 
(Rostila, 2015, s. 139).  

4.2 Pedagogers beredskap och bemötande 
 
Perkins och Mackay (2008, s. 14-15) lyfter hur förskolepedagoger kan stötta barn i sorg på 
bästa sätt. De hävdar att övriga familjemedlemmar kan känna en svårighet att finnas där 
och stötta barn när de själva befinner sig i sin egen sorgeprocess. Forskarna menar att det 
är nödvändigt att pedagoger har möjlighet att stötta familjen i deras svåra kris. Detta kan 
upplevas som en svår uppgift för pedagoger då de kan känna sig oförberedda på att inta 
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den rollen. Pedagoger får inte glömma sitt ansvar och att ha ett professionellt 
förhållningssätt gentemot barn och vårdnadshavare, enligt Perkins och Mackay (2008, s. 
13).  

Något Perkins och Mackay (2008, s. 13) hävdar är att barn ofta redan har kunskap och 
kännedom om döden. Denna kunskap kan ha uppstått genom film, tv-spel, barnlitteratur 
eller att de kan ha tagit del av olika nyhetsinslag. Men även när dödsfall skett i deras närhet 
så som i familj, släkt eller i närsamhället. Förskolepedagoger är ofta bland de första som 
får ta del av informationen när dödsfall sker i ett förskolebarns familj. Därför är det ytterst 
viktigt, enligt Perkins och McKay (2008, s. 13), att pedagoger har medvetenhet och 
kunskap om att sorg är fullkomligt individuellt och att alla individers sorgereaktioner kan 
te sig på olika sätt. Perkins och Mackay (2008, s. 15) påvisar att det sällan finns 
förskolepedagoger som är utbildade terapeuter och kuratorer så därför är det noga med att 
pedagoger vet sin roll i mötet med barn och vårdnadshavare i sorg.  

Perkins och Mackay (2008, s. 14-15) hävdar att barn har en inre strid under sin 
sorgeprocess och då är pedagogers primära uppgift att trösta och finnas närvarande för att 
stötta barnets behov. Ett av dessa behov kan vara att barnen behöver prata, då är 
pedagogens uppgift att vara inkännande och lyssna och svara på barnets frågor med 
aktsamhet. Det är viktigt att pedagoger uppmärksammar barnens känslor. Detta gäller även 
de barn som väljer att inte prata om sorgen de bär på utan hellre umgås med sina kamrater 
och pratar om annat (Perkins & McKay, 2008, s. 15). 

Avslutningsvis lyfter Perkins och Mackays (2008, s. 15-16) studie att det mest effektiva 
tillvägagångssättet för att samtal om döden ska bli en vanlig företeelse i förskolans sfär är 
att det bör finnas som ett åtagande i förskolans läroplan. Då skulle det kunna skapa större 
medvetenhet om döden för både barn och vuxna. 

Lytje (2016, s. 28) genomförde en studie kring lärares beredskap och skolornas 
handlingsplaner om hur de ska arbeta med skolbarn i sorg. Lytje (2016, s. 29) skickade ut 
en enkät till samtliga skolor i Danmark och 1178 lärare deltog. Studien undersöker fördelar 
och nackdelar med den danska metoden Sorgeplan som kan liknas med våra svenska 
krisplaner, dessa sorgeplaner benämns som b-planer i studien. Lytje (2016, s. 29) lyfter att 
det inte är endast barn som upplever sin förlust som påfrestande  utan även lärare kan 
uppleva situationen som svårhanterlig och betungande. Vid sådana tillfällen ska b-planer 
vara till stöd för lärare. B-planerna har utarbetats av lärare och resulterat i en mall som ska 
vara ett kompletterande hjälpmedel som är unik för enskilda skolor.  

Enkätens olika delar berör “generalisering av sorg”, “glömma långsiktig sorg”, “lärares 
ångest” och “bristfällig uppdatering av planerna”. Under kategorin “generalisering av 
sorg” hade majoriteten av lärarna likvärdiga tankar att sorg passerar genom olika stadier. 
Detta upplevde Lytje (2016, s. 30) som intressant med tanke på att stadieteorier kring sorg 
har visat sig väldigt kontroversiella. Det framgår i studien att majoriteten av lärarna tror att 
de nuvarande b-planerna kan vara till stöd för att hantera barns sorg på både kort och lång 
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sikt. Dock är det viktigt att notera att majoriteten upplever b-planerna som ett effektivt 
verktyg under de första veckorna. 

I delen “lärares ångest” redovisas att majoriteten av lärarna som har erfarenheter av 
förluster upplevde att b-planen gav dem trygghet under arbetet med det berörda barnet. En 
liten del av lärarna upplevde även att arbetet utifrån b-planen var så pass effektiv att de till 
den grad kändes att de inte behövde stöd eller yttre hjälp från större instanser. Baserat på 
dessa siffror verkar förekomsten av en b-plan vara en framgång. Det framgår i delen 
“Bristfällig uppdatering av planerna” att det endast var hälften av lärarna som kunde 
meddela att b-planerna uppdateras regelbundet.  

Som resultat på Lytjes (2016, s. 31-32) studie visar det att en del av sorgeplanerna var över 
ett decennium gamla vilket indikerar att de antingen blivit bortglömda eller inte blivit 
uppdaterade och på så vis passerat sitt bäst före-datum. Artikeln visar att lärarna upplevde 
handlingsplanerna som effektiva så en uppdaterad version skulle sannolikt vara gynnsam.  

Även McManus och Paul (2019, s. 72) lyfter problematiken kring pedagogers osäkerhet i 
hur de ska bemöta barn som sörjer en förlust av någon närstående. Även om ett barn kan 
hantera en familjemedlems bortgång sätter upplevelserna djupa spår. Detta har visats i 
barns psykiska välmående och i skolprestationer, både på kort sikt och i vuxen ålder. 
Förskolan och skolan är platser som är anpassade för att vuxna ska kunna ge stöd och 
bygga relationer tillsammans med barnen samt tillgodose deras behov. Därav kan skolan 
och förskolan ses som platser som ska uppmärksamma, vägleda och stödja barn men i 
synnerhet de barn som sörjer. En av pedagogens uppgifter är att motverka tabun i att prata 
om döden. McManus och Paul (2019, s. 73) lyfter vikten av att normalisera ämnet döden 
men även att utbilda inom ämnet för att stödja alla barn i sorg. 

McManus och Paul (2019, s. 74) undersökte hur arbetet kring död och förluster för barn i 
skolans värld kunde främjas. Undersökningen genomfördes genom att personal som 
arbetar på hospice fick dela med sig av sina färdigheter och erfarenheter till skolor. Under 
undersökningens gång uppmärksammades en saknad av ämnet sorg i skolpersonalens 
utbildning och därför upplevde personalen sig som icke-förberedda att arbeta med barn 
som genomgår en förlust. Det huvudsakliga syftet med undersökningen är att hjälpa 
skolpersonal att utveckla ett förtroende för att våga bemöta barn i sorg och främja en miljö 
där barnen får sina behov tillgodosedda.  

En formativ utvärdering genomfördes med hjälp av en deltagarorienterad undersökning. 
Deltagarna fick fylla i formulär före och efter workshopen var avslutad. Frågeformuläret 
som fylldes i före bestående av öppna frågor uppmuntrade deltagarna att börja tänka på 
workshopens olika teman. Deltagarna uppmanades att reflektera över sin eget bemötande 
av barn i sorg och lyfta de utmaningar som uppstår och så fanns de möjlighet att lämna 
önskemål om lärande och utveckling. I frågeformuläret som deltagarna fyllde i efteråt fick 
deltagarna redogöra vad workshopen givit dem för lärdom, vad de tagit till sig och hur de 
skulle kunna applicera det i sitt arbetssätt (McManus och Paul, 2019, s. 74).  
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Det är cirka 70-80% chans att en skola i Skottland, där McManus och Paul (2019, s. 75) 
har genomfört sin forskning, har haft en elev som vid någon tidpunkt befunnit sig i en 
sorgeprocess till följd av en förlust. Skolpersonal får inte automatiskt utbildning i hantering 
av barns sorg utan detta sker när det är aktuellt och barnet befinner sig i ett sådant stadie. 
Undersökning som McManus och Paul (2019, s. 76) genomförde visar att personalen 
upplever att de saknar tillräcklig professionell kompetens kring barns sorg för att känna sig 
bekväma nog att engagera sig tillräckligt i barnen. Denna osäkerhet kan grunda sig i att 
döden är tabubelagd och ses som något barnen ska skyddas från. Detta leder till att 
konversationer med barnen kring döden hämmas och med det uppstår hinder för det stöd 
barn som befinner sig i sorg behöver. Skolpersonalen har en betydande roll i utvecklingen 
av de relationer som skapas med barn. Det är relationerna som blir ett stöd för barnet när 
den upplever sorg och förlust samt att det främjar både den mentala och fysiska hälsan. 
Samtidigt kan relationerna ses som ett livslångt lärande för barn i hur de kan hantera 
liknande förändringar och förluster i framtiden. 

Denna utbildning av skolpersonal från åtta olika skolor i centrala Skottland pågick under 
en tvåårsperiod, sammanlagt var det 282 verksamma inom skolan som deltog. McManus 
och Paul (2019, s. 75-77) redovisar att resultatet av undersökning visade att 25% av 
deltagarna upplevde att de var ytterst lite involverade alternativt inte alls i att stötta barn i 
sorg. Cirka 65% angav att de kände sig mycket mer trygga att kommunicera med både 
barn och vårdnadshavare när någon dött efter genomförd utbildning. Samtliga deltagarna 
kommenterade även att i och med att workshopen hölls på ett hospice skapades det en 
trygghet för deltagarna att våga beröra ämnet döden.   
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5. Teoretisk utgångspunkt  

Utifrån Bowlbys anknytningsteori redogörs för några centrala begrepp som sedan kommer 
att användas för att tolka och beskriva resultaten i analysen. Begreppen 
är anknytningsperson, anknytningsmönster och även Bowlbys teori om sorgens faser.  

5.1 Anknytningsteori 
 
Anknytningsteorin handlar om känslomässiga relationer samt dess innebörd för varje 
individs utveckling. Broberg m.fl. (2012, s. 64) lyfter Bowlbys teori om att redan vid 
barnets födsel finns det ett starkt trygghet- och omsorgsbehov. Utifrån det menar Bowlby 
att evolutionsmässigt så har alla barn medfödda beteendebehov som behöver tillgodoses 
för barnets överlevnadsinstinkt, exempelvis skriker barnet vid känslan av obehag (Broberg 
m.fl. 2012, s. 64-65). 

5.2 Anknytningsmönster 
Anknytning delas in i anknytningsmönstren, trygg, otrygg undvikande, otrygg ambivalent 
och otrygg desorganiserad anknytning. En trygg anknytning innebär att vårdnadshavaren är 
kärleksfull och mottaglig för barnets signaler när barnet söker närhet. Ett barn som har en 
otrygg undvikande anknytning är ett barn som är van att klara sig själv och som inte söker 
kontakt med vuxna eller ber om hjälp. Ett otryggt ambivalent anknytningsmönster kan te 
sig så att barnet vill ha stöd av vårdnadshavare eller pedagog men känner inte att hen kan 
räkna med att få det stödet, det som kan ligga till grund för detta anknytningsmönster är att 
föräldrar kan ha svarat på barnets signaler oförutsägbart och inte kontinuerligt. Den 
desorganiserade anknytningen bygger på rädsla för vårdnadshavaren och förekommer hos 
barn som till exempel varit med om trauma så som övergrepp eller misshandel (Broberg 
m.fl. 2012,  s. 51-56).  

Trygga barn har lättare att lämna anknytningspersonen för att söka sig utanför sin trygga 
zon. Får inte barnet behov tillgodosedda under sitt första år och vårdnadshavaren inte visar 
en tillgänglighet så skapas det ett otryggt anknytningsmönster. Detta leder till att barnet 
kan känna separationsångest och en stor osäkerhet för att våga vidga sina vyer. 
Sammanfattningsvis anger Bowlby (2010, s. 150) att otryggt anknytningsmönster grundar 
sig i bristande respons när barnet sökt tröst. 
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5.3 Bowlbys syn på sorg och dess faser 
 
Benkel (2015, s. 29-31) redogör för hur Bowlby såg på sorg och de faser Bowlby har 
uppmärksammat hos de som sörjer. Bowlby definierar ett sunt sörjande som att slutligen 
finna möjlighet att släppa den känslomässiga anknytningen en haft för den bortgångne. För 
att sedan åter hitta förmågan att inleda relationer med nya människor.  

Första fasen består av att den som sörjer är inriktad på personen den förlorat och vad de 
hade tillsammans. Avsaknaden på respons och närhet från den bortgångne blir påtaglig och 
känslor av besvikelse uppkommer. Som i sin tur kan leda till att den kvarlevande upplever 
separationsångest och att en försöker återfinna det som gått förlorat för att slutligen känna 
ilska mot det, den eller dem som varit orsaken till förlusten. 

I den andra fasen avtar den känslomässiga striden, för att återfå det förlorade och sedan 
upphör den helt. Personen som sörjer kan uppleva att vardagen är tumultartad och känslor 
som smärta och förtvivlan är ett vanligt förekommande.  

Den tredje fasen innebär att sorgebearbetningen är fullföljd. En annan sinnesstämning 
uppstår och det leder till att personen som sörjer får en annan bild av den avlidne och ett 
intresse för sin omgivning och framtidsmål börjar växa fram igen.  

Bowlby (2010, 147-150) lyfter att det finns en problematik kring barnets bearbetning av 
sin sorg. Och menar att barn har möjlighet att sörja men det beror helt på vilken 
anknytning barnet fått till sin vårdnadshavare. Ett barn med en otrygg anknytning till den 
kvarvarande vårdnadshavaren kommer få svårt att söka den tröst som behövs. Barn i 
sådana fall riskerar att inte få hjälp att hantera och bearbeta sin sorg.  

5.4 Anknytningsperson  
 
Hwang och Nilsson (2011, s. 59-60) lyfter Bowlbys teori om att barn har ett behov av att 
knyta an och finna närhet hos en vuxen redan från födseln. Det är av stor vikt att vuxna 
besvarar barnets signaler, annars kan det leda till ett otryggt anknytningsmönster. Även 
Benkel (2015, s. 30) lyfter fram Bowlby och kopplar samman barnets anknytningsprocess 
och anknytningens påverkan på hur barnet hanterar separationer och krissituationer, 
exempelvis hur sorgeprocessen ter sig.  

Broberg m.fl. (2012, s. 65) anger att små barn har behov av flera vuxna 
anknytningspersoner tidigt i livet. Det krävs tid, engagemang och kontinuitet för att ett 
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barn ska knyta an till en vuxen. Broberg m.fl. (2012, s. 69) hävdar även att anknytning är 
hierarkisk. Om ett barn lever i en familj med en eller två föräldrar är de överst i hierarkin 
och är de viktigaste anknytningpersonerna i barnets liv. Men det finns även plats för andra 
viktiga vuxna i det lilla barnets liv, så som förskolepedagoger. 
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6. Metod 

I det här avsnittet presenteras de metodologiska aspekterna för den kvalitativa studien. En 
beskrivning av metoden för datainsamling, urval, databearbetning och analysmetod. En 
diskussion om studiens reliabilitet, validitet och etiska hänsynstaganden görs. Reflektion 
kring metodvalet sker fortlöpande genom texten men även i ett mer koncentrerat 
avslutande avsnitt. 

6.1 Metod för datainsamling 
 
Syftet med studien är att undersöka vilken beredskap pedagoger upplever sig ha när ett 
barn förlorar sin vårdnadshavare. Metoden kvalitativ intervju har valts. Det var inte 
lämpligt eller genomförbart att göra observationer på förskolor med barn i sorg. För att 
samla empiri, alltså den information som söktes, intervjuades förskolepedagoger och 
förskolerektorer. Detta för att kunna jämföra de två yrkesgruppernas svar på 
frågeställningarna, till exempel hur pedagogers och rektorers syn på det stöd som finns att 
tillgå skiljer sig åt.  

Pedagoger och rektorer kan antas ha olika erfarenheter av barns sorg, vilket även gör det 
svårt att göra en enkät för att undersöka deras beredskap och medvetenhet. Samtalsintervju 
valdes till stor del för möjligheten till utförliga svar. Enligt Patel och Davidson (2019, s. 
95) är en stor fördel med forskningsmetoden samtalsintervju att intervjuaren kan förklara 
frågorna om inte respondenten skulle förstå. Detta är en avgörande aspekt bakom 
metodvalet. Patel och Davidson (2019, s. 94) lyfter även en annan stor fördel med 
kvalitativa intervjuer. Respondenterna får svara fritt och får beskriva sina erfarenheter med 
sina egna ord. En djupare förståelse erhålls i förhållande till att använda enkäter.   

Innan arbetet med intervjuerna inleddes skrevs en intervjuguide (Bilaga 1) med teman och 
frågor. Frågorna delades upp i två kategorier, frågor till pedagoger och frågor till rektorer. 
Intervjuguiden skickades till de respondenter som ville läsa den inför intervjun.  

6.1.1 Kvalitativ intervju  
 
Semistrukturerade eller halvstrukturerade kvalitativa samtalsintervjuer valdes. Esaiasson 
m.fl. (2017, s. 261) lyfter att det som är utmärkande för samtalsintervjuer är att det är 
respondenternas tankar och uppfattningar intervjuaren kommer åt. Eftersom det inte finns 
några riktiga eller felaktiga svar är det svårt att vara källkritisk i analys. Även Kvale och 
Brinkman (2017, s. 43) lyfter fram att den kvalitativa forskningsintervjun kan användas för 
att förstå intervjupersonens egna upplevelser av ämnet.  
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Kvale och Brinkman (2017, s. 172-173) anger att spontana frågor under en 
intervjusituation kan generera oväntade svar, medan en välordnad utformning gör det 
lättare att analysera och bearbeta data. Enligt Bell (2016, s. 191) är det viktigt att etablera 
en kontakt med respondenten under intervjun, därför inleddes intervjun med frågan “Vad 
är sorg för dig?”. För att respondenterna skulle få fundera utan att nödvändigtvis koppla in 
professionen, tanken var att de skulle svara som vanliga människor och genom det kunde 
intervjuare och respondent komma varandra lite närmre. Frågorna var öppna för att de 
skulle leda till reflektion och sedan till utförliga svar. Ställandet av ja och-nej frågor, 
undveks i den utsträckning det gick.  

6.2 Urval och avgränsningar 
 
Arbetet inleddes med att söka intervjuobjekt. Eftersom det valda ämnet kan upplevas som 
känsligt. Eftersom majoriteten av verksamma inom förskolan inte mött barn, vars förälder 
gått bort, förutspåddes det att der skulle komma att bli svårt. Det visade sig just vara 
komplicerat. I de forum på sociala medier som använts för att försöka hitta intervjuobjekt 
genererades enbart en respondent. Så arbetet fortsattes genom andra metoder, exempelvis 
att höra av oss till uppsatsförfattarnas personliga nätverk av personer som arbetar inom 
förskolan. Detta gav bättre resultat och underlättade framgången i att hitta personer att 
intervjua. Ett bekvämlighetsurval har använts, det vill säga att de intervjuade personerna 
som var enklast att få få tag i (Esaiasson m.fl. 2017, s. 189). Patel & Davidson (2019, s. 
141) lyfter att studier med bekvämlighetsurval inte går att generalisera. Enbart pedagoger 
och rektorer med erfarenhet av barn i sorg intervjuades. Svar erhölls på frågeställningarna.  

För att kunna genomföra studien under den stipulerade tiden, så begränsades antalet frågor 
som ställdes under intervjuerna. Utöver intervjuguidens frågor, så uppkom frågor om vad 
det står i förskolors handlingsplaner eller krisplaner om barns sorg. Tidsramen och 
omfånget av uppsatsen tillät inga fördjupningar av det slaget.  

Studien är indelad i två delstudier. Delstudie 1 är skriven av Ingrid Nordquist och delstudie 
2 är skriven av Josefine Sundqvist. Ingrid Nordquist intervjuade förskolepedagoger och 
Josefine Sundqvist intervjuade förskolerektorer. Under de flesta intervjuerna närvarade 
båda uppsatsförfattarna, men den ena hade ansvar för intervjun och ställde alla frågorna. 
Båda var med för att stödja varandra och ta anteckningar. Totalt deltog tio personer i 
studien, sex förskolepedagoger och fyra förskolerektorer. Respondenterna arbetar 
sammanlagt inom fyra olika kommuner och har varierande längd på sin 
arbetslivserfarenhet. 

 



 

 23 

6.3 Databearbetning och analysmetod 
 
Intervjufrågorna arbetades fram utifrån intervjuguidens teman som är sorg, beredskap, 
bemötande och samverkan. Esaiasson m.fl. (2017, s. 273-274) lyfter fram att de tematiska 
frågorna i intervjuguiden är de viktigaste och att uppföljningsfrågor ska knytas an till dem.  

Kvale och Brinkman (2017, s. 218) lyfter att det vanligaste sättet att registrera en intervju 
är ljudinspelning. De anger att ljudinspelning ger intervjuaren frihet att fokusera på 
genomförandet av intervjun. Intervjuerna spelades in och sedan transkriberades dem, 
transkribering ger bättre överblick över resultaten (Bell 2016, s. 197). Analysmetoden 
tematisk analys valdes. För att sammanställa resultat och analys utgicks det från 
forskningsfrågorna. För att tematisera intervjusvaren operationaliserades data och där 
upptäcktes olika återkommande teman.  

I studien valdes att icke ange om de pedagoger vi har intervjuat är barnskötare eller 
förskollärare då det kan anses att det inte är relevant för studien. Vidare har inte angivit 
kön och ålder på respondenterna. Relevant är vad de har för erfarenheter av barn i sorg.  

6.4 Reliabilitet och validitet 
 
Respondenterna skulle få möjlighet att utveckla sina svar och prata fritt. De ombads att fritt 
utveckla sina svar och målet var att processen kunde få ta tid. Detta gav långa och 
intressanta svar, men gjorde även transkriberingen omfattande och intervjuerna varierade. 
Eftersom det tillkom frågor utifrån respondenternas svar så skiljer sig alla intervjuer åt och 
då påverkas studiens validitet (Esaiasson m.fl. 2017, s. 58). De öppna frågorna gjorde att 
delar av respondenternas svar ligger utanför studiens syfte. Enligt Kvale och Brinkmans 
(2017, s. 402) definition av validitet upplever vi att studien har adekvat validitet, 
Definiitionen på validitet är att forskarens metod överensstämmer med vad hen påstår sig 
forska kring.  

Kvale och Brinkman (2017, s. 295) anger att reliabilitet berör huruvida de svar som erhålls 
skulle kunna reproduceras i en studie av någon annan vid en annan tidpunkt. Vilket kan 
antas att de kan eftersom frågor ställts om respondenternas tidigare erfarenheter och åsikter 
om dessa erfarenheter. Neutralitet och noggrannhet eftersträvades i så stor utsträckning 
som bedömdes möjligt under hela processen av datainsamling. Producerade resultat är 
ändå att se som tolkningar av insamlade data, vilket kan påverka studiens validitet. 
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6.5 Etiska hänsynstaganden 
 
Under intervjuerna har respondenten ombetts att prata om sådant som kan upplevas jobbigt 
och känsligt att prata om. Det är ett tungt ämne och det har hänt att respondenter har gråtit 
under intervjun. Det behövdes tas hänsyn till detta, därför kunde inte frågorna ställas efter 
fråga likadant varje gång, utan vissa respondenter behövde andningspauser. Att intervjua 
personer om deras erfarenheter av döden är känsligt och kräver en viss fingertoppskänsla 
men även medmänsklighet.  

Patel och Davidson (2019, s. 96) lyfter att det är viktigt att klargöra för respondenterna vad 
deras bidrag i studien ska användas till och om de är anonyma eller inte. I 
informationsbrevet skrev vi till respondenterna (bilaga 2) att studien skulle vara anonym så 
de var medvetna om det från start och tydligt angavs vad deras intervjusvar skulle 
användas till.  

Hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer har tagits (2010). Till exempel 
genom att från första kontakt meddelades att alla i studien skulle vara anonyma. Detta 
påmindes respondenterna om under intervjutillfället. De informerades om att inspelningar 
gjordes av intervjuerna.  

6.6 Reflektion över metod  
 
Inledningsvis var det svårt att hitta personer att intervjua, många som kontaktades var 
villiga att ställa upp trots att de inte hade den erfarenhet som eftersöktes. Eftersom enbart 
pedagoger och rektorer med erfarenhet av ämnet deltog i undersökningen, alltså personer 
som har varit med om att ett barn har förlorat sin vårdnadshavare så var det tvunget att 
tacka nej och fortsätta leta.  

En annan svårighet vid sammanställningen efter genomförda intervjuer var att alla 
respondenter inte hade kunnat svara på exakt alla frågor. Vissa av dem hade väldigt 
specifika erfarenheter som gjorde frågorna inaktuella och då krävdes improvisationer. 
Trots detta har rikligt med resultat erhållits, men ändå mer data skulle varit önskvärt för att 
göra jämförelse-och analysprocessen smidigare.  

  



 

 25 

7. Resultat och analys 

I följande avsnitt redogörs och analysas resultaten av de två kvalitativa delstudierna med 
forskningsfrågorna och syftet som utgångspunkt. Empirin grundar sig i tolkningar av 
respondenternas återberättande av deras erfarenheter av barn i sorg. Resultatet presenteras 
utifrån teman och sedan analyseras dem delvis utifrån Bowlbys anknytningsteori. Teman 
som behandlas är pedagogers beredskap och förhållningssätt, stöd från ledning, möten med 
barn i sorg och beredskap på förskolan.  

7.1 Delstudie 1   
I det här avsnittet presenteras första delstudien, svaren som redovisas och analyseras är 
från intervjuerna med förskolepedagoger.  

Forskningsfrågor:  

1. Vilken kännedom uppfattar pedagoger att de har om hur de skall gå tillväga i att 
bemöta barns sorg? 
 

2. Vad är ett lämpligt förhållningssätt enligt pedagoger och förskolerektorer som har 
mött barn i sorg?  
 

3. Hur upplever pedagoger och rektorer det stöd som finns att tillgå pedagoger i arbete 
med barn i sorg? 
 

4. Hur beskriver pedagoger sina möten med barn i sorg?  
 

Förskolepedagogerna benämns i citaten som FP 1, FP 2, FP 3, FP 4, FP 5, FP 6.  

7.1.1 Pedagogers beredskap och förhållningssätt 
 
Under den här rubriken kommer både forskningsfråga 1 och 2 behandlas, svaren är 
kombinerade för att respondenternas svar korrelerade.  

Majoriteten av respondenterna känner sig förberedda på att bemöta barn i sorg, delvis på 
grund av tidigare erfarenheter i möte med barn som befinner sig i en sorgeprocess. Men 
även på grund av egna livserfarenheter. Vissa respondenter knöt an känslan med att vara 
förberedd på att bemöta barn i sorg med dödsfall de själv upplevt i privatlivet.  
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Jag känner mig trygg som pedagog. För mig är det viktigt att känna alla barn i 
barngruppen. För just när det hände och barnet förlorade sin förälder så var det 
något vi fick veta. Men familjer kan gå igenom saker som de inte berättar och 
då kan sorg visa sig i barngruppen på olika sätt och då måste vi som pedagoger 
vara närvarande, se signaler och vara beredda på att agera. Då måste vi även se 
över miljön, vi måste ordna en plats där man kan få lugn och ro. (FP 6, 2019) 

En av respondenterna upplevde sig otrygg och oförberedd på att möta barn i sorg om en 
sådan situation skulle uppstå igen.  I detta citat beskriver förskolepedagog 5 sin beredskap, 
hen ansåg sig vara oförberedd på ett möte med barn i sorg och fick utgå från sin 
pedagogiska instinkt.  

Det kan jag absolut inte säga att jag är. Det har hänt en gång och då kände jag 
att det är på den här pojkens nivå. Han berättar vad han vill för mig och jag 
reagerar väldigt neutralt på det. Och försöker behandla de som något väldigt 
normalt att prata om det. Jag har ingen didaktisk bakgrund för hur jag ska 
reagera på sånt utan försöker bara hålla det på samma nivå som han 
introducerade det på. (FP 5, 2019) 

Många av pedagogerna upplever att egna erfarenheter har varit till stöd i deras arbete med 
barn i sorg. Detta kan tolkas som att de kan känna igen sig i vad barnet går igenom.  

Utav egna erfarenheter i mitt privatliv att som mamma ha ringt barnpsykiatrin 
och bett om stöd, vad ska jag säga till mitt barn, det har jag använt mycket av 
nu i jobbet. (FP 1, 2019)  

Flera av respondenterna uppgav att relationen mellan barn och pedagog är otroligt viktig 
när det kommer till barnets behov av stöd, men även barnets förtroende för pedagogen. 
Stödet kan delvis innefatta närhet men även behov att få gå iväg en stund om det blir för 
mycket i barngruppen. 

Vi kunde se signaler att barnet inte orkade vara med. Barnet reagerade lite 
annorlunda på samlingen och börja gråta plötsligt då var det bra att vi hade en 
ansvarspedagog som kunde gå iväg och rita eller tog med en kompis och lekte 
ute på gården. (FP 6, 2019) 

Ett svar som var återkommande kring förskolepedagogers förhållningssätt var att de 
strävade efter att vara lyhörda, lyssna på barnet och förmedla till barnet att jag som 
pedagog finns här i närheten. Att alltid vara på barnets nivå när den är i behov av samtal. 
Många tog även stöd i litteraturen och läste barnlitteratur som lyfte ämnet döden. I detta 
exempelcitat illustrerar förskolepedagog 3 hur ett lyhört arbetssätt konkret kan ta form.  

Vi tog hand om fiskar, två, ena fisken dog, så vi passade på att bearbeta det här 
med barngruppen, fisken som dog. Vi har bilder på den när den ligger i kistan, 
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vi läste alla de bra böckerna, Herr Muffin och så vidare. Vi hade begravning i 
skogen med blommor och vi sjöng. Och sen kom föräldrarna efteråt och var så 
tacksamma. Barnen hade pratat mycket om det hemma och kunnat relatera det 
till exempelvis en sjuk mormor. Vi talade om det och gjorde ett studiebesök på 
kyrkogården. (FP 3, 2019)  

Majoriteten av respondenterna lyfte vikten av att anpassa verksamheten för att det berörda 
barnet skulle få sina behov tillgodosedda. Respondenterna angav att barn kan behöva 
justeringar i den organiserade verksamheten ett tag och då ska den möjligheten finnas. 
Beroende på om barn upplevs behöva en pedagog som är extra närvarade, så är det viktigt 
att pedagogen är någon barnet känner sig trygg med.  

I intervjuerna framkommer det att en viktig aspekt av pedagogernas förhållningssätt är på 
vilket sätt barnet tas emot när det kommer tillbaka till förskolan.  

Psykologen sa att det som är viktigt är att när vi tar emot barnet så ska vi 
berätta vad vi gör i verksamheten, visa att allt är som vanligt och att igår när du 
inte var här så jobbade vi med vatten och vi gjorde det här experimentet. Och 
vi kommer fortsätta med det idag och du kommer vara i den här gruppen och 
till lunch ska vi äta det här. (FP 6, 2019) 

Samtliga respondenterna som fått vägledningen av förskolepsykolog, eller andra instanser, 
har blivit informerade om att det är viktigt att förklara för barn vad som ska hända under 
förskolevistelsen, så att det känns som vanligt.  

7.1.2 Analys 

Alla förutom en respondent upplevde att de kände sig trygga och förberedda på att bemöta 
barn i sorg. Det framkom att de övriga hade tidigare erfarenheter av barns olika 
sorgeprocesser på grund av egna erfarenheter av dödsfall i sitt privatliv. Respondenterna 
som upplevde sig förberedda kände sig trygga i sin pedagogroll och de besitter även flera 
års arbetserfarenhet. Detta kan vara en bidragande faktor till de att kände sig trygga med 
att möta barn i sorg.  

För att kunna bemöta det enskilda barnet i sorg på bästa sätt krävs en stark relation mellan 
barnet och pedagogen, enligt respondenterna. Detta är även något Bowlbys 
anknytningsteori grundar sig i då barnet har ett stort trygghet- och omsorgsbehov. En del 
av respondenterna har arbetat utifrån att den pedagog som står barnet närmast har fått 
intagit en större ansvarsroll och blivit vad Bowlby kallar en anknytningsperson. Detta 
lyfter Broberg m.fl (2012, s. 34-38) och menar att det är viktigt att barnet känner trygghet 
under sin vistelse på förskolan. Då är en ansvarspedagog till stor hjälp. 
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En anknytningsperson lär sig se vilka signaler barnet förmedlar och vet vilka behov barnet 
har. Utifrån det kan anknytningspersonen ge rätt förutsättningar och möjligheter till det 
berörda barnet, exempelvis kan det vara ett behov av att få sitta i knät och lyssna på en 
bok.  

 
7.1.3 Stöd från ledning  
 
I det här avsnittet presenteras svaren på forskningsfråga 3 och sedan följer en analys av 
resultatet.  

• Hur upplever pedagoger och rektorer det stöd som finns att tillgå pedagoger i arbete 
med barn i sorg? 

Majoriteten av respondenternas syn på stödet de fick från deras förskolerektor var 
bristfällig, de uttryckte känslor av övergivenhet och brist på återkoppling. En del av 
respondenterna fick möjlighet att ha träffar med förskolepsykologer eller få tips från 
stödenheten kring hur de ska bemöta barnet och samarbetet med familjen. Medan andra 
angav att de inte fått något stöd alls och att ledningen hade negligerat situationen 
fullkomligt.  

Följande svarade förskolepedagog 4 på frågan vad hen hade fått för stöd i sitt arbete med 
barn vars mamma gick bort efter en lång tids sjukdom.  

Inget alls, det var ingen som frågade nåt eller brydde sig, mamman kom hit och 
berättade för föräldrar och för de andra barnen varför hon inte hade hår och att 
hon var sjuk. (FP 4, 2019) 

Trots att en del respondenter fick stöd från olika instanser så som en förskolepsykolog, så 
upplevdes stödet från ledningen som otillräcklig. Respondenter lyfte avsaknaden av 
återkoppling från sin ledning trots behovet av det.  

Vi känner inte att vi fick gehör eller stöd i början. Vi kände inte att vi kunde 
arbeta på som vanligt. Senare samma dag fick vi möjlighet att prata med en 
förskolepsykolog och den personen återkom även någon vecka senare. Men vi 
kände allihop på avdelningen att vi hade behövt lite mer förståelse utifrån vårt 
perspektiv. Med tanke på hur jobbig situationen var och det var en tuff tid. (FP 
2, 2019) 

En av respondenternas upplevelser skiljer sig åt från resten, förskolepedagog 6 upplevde 
att stödet som erbjöds var till stor hjälp i arbetet med barnet som förlorat en 
vårdnadshavare.  
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Hjälpen vi fick var från stödenheten i stadsdelen och det kom en psykolog och 
pratade med oss och vi fick en jättebra artikel som vi kunde läsa för att se hur 
andra förskolor har gjort och hon gav oss lite tips kring hur vi skulle ta emot 
barnet. (FP 6, 2019) 

7.1.4 Analys  

Alla pedagoger förutom en upplevde att de fick bristande stöd. Respondent 6 gav ett 
avvikande svar, då hen upplevde stödet som rikligt och hjälpsamt. Det bristande stödet kan 
uppfattas bero på att det är en så pass ovanlig situation och därför pratas det sällan om 
beredskap. Förskolepedagog 4 angav att hen inte fick något stöd alls under 
vårdnadshavarens sjukdomstid eller efter bortgången. En kan dra slutsatsen att det är 
viktigt att vara en del av ett sammanknutet och välfungerande arbetslag i sådana 
situationer.  

Respondent 2 lyfte att det kändes betungande att inte få det stöd som de hoppats på från sin 
förskolerektor. Dock framkom det inte om arbetslagen framfört denna brist  till respektive 
förskolerektorer. Eller om situationen inte uppmärksammades och kommer fortgå i 
liknande framtida situationer.  

Något som kan påverka det upplevda stödet är även de vuxnas behov av stöttning. Vissa 
kan behöva mycket vägledning medan andra känner att de klarar situationen på egen hand. 
Behovet av stöd kan möjligen påverkas av vilka erfarenheter respondenterna har med sig 
från sina privatliv.  

7.1.5 Möten med barn i sorg 
 
I det här avsnittet behandlas pedagogsvaren på forskningsfråga 4, följt av en analys. 

• Hur beskriver pedagoger sina möten med barn i sorg?  

Respondenterna var eniga om att barns sorg ter sig på olika sätt. Även att det finns mycket 
som kan påverka hur barn bearbetar sorg. De svar vi under intervjuerna fick påverkades 
mycket av omständigheterna kring dödsfallen. Barn som var förberedda på att deras 
förälder skulle dö upplevs kunna hantera det lite bättre.  

De andra barnen (i barngruppen) var nästan mer skärrade, synligt för oss 
(pedagogerna), än vad de var för vi hade haft andra samtal med dem 
(tvillingarna), de andra barnen levde ju bara med det här ibland. (FP 4, 2019) 
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I ovanstående citat pratar en av förskolepedagogerna om två barn som förlorade en 
vårdnadshavare efter en lång tids sjukdom. Förskolepedagogen lyfter att barnen var 
förberedda på dödsfallet för det var något de pratade om väldigt mycket och öppet om.  

Respondenterna har uppmärksammat olika sorgereaktioner hos barnen de mött.  
Återkommande under intervjuerna var att flera respondenter nämnde att barnen sällan grät 
eller visade klassiska tecken på sorg när de var på förskolan. Flera har även lyft att samspel 
och koncentration påverkas.  

De fick en sämre uthållighet och koncentration. Det var inte så att de satt och 
grät men man kunde märka i lek att dom var lite frånvarande ibland och att de 
kunde vara lite nere. (FP 4, 2019) 

Några konkreta metoder som togs upp för att hjälpa barnen med bearbetning av sorg var 
dramatisering, rita om det som hänt och läsa litteratur om döden. I följande citat beskriver 
förskolepedagog 3 hur de utformade verksamheten utifrån barnens behov.  

Vi bestämde oss för att de skulle skriva och berätta lite fina saker, det som de 
kom ihåg om sin mamma och de ritade, de var duktiga på att rita. De satt och 
berättade och vi skrev ner deras tankar om mamman, det vart så fint, när 
begravningen var hade de bestämt att det skulle läsas upp det kyrkan. (FP 3, 
2019)   

Respondenterna lyfte även ansvaret pedagoger har i att stötta hemmet under den svåraste 
tiden. Och att barns sorg påverkas av de vuxna i barns liv. Stödet kan innefatta att göra 
anpassningar utifrån barnet och övriga familjens behov.  

De bearbetar sin sorg i samklang med de vuxna som finns i dennes närhet. Om 
föräldern är i dåligt skick så blir pedagogerna otroligt viktiga. (FP 1, 2019) 

I följande exempelcitat beskriver förskolepedagog 4 hur hen anser att pedagoger bör möta 
barn i olika typer av kriser.  

Det man får göra är att, när hon (mamman) är sjuk måste man finnas där, och 
när hon dog måste man finnas där. Precis som man gör för andra barn när det 
är någonting som inte stämmer. Det kanske är nån mormor som är sjuk eller 
nåt bråk hemma eller skilsmässa. Just den här tiden behöver det här barnet 
extra, jag behöver finnas här nu extra och alla barn behöver det nån gång på 
förskolan eller i skolan. (FP 4, 2019) 
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7.1.6 Analys 

Utifrån Bowlbys anknytningsteori kan en tänka sig att barnen i exemplen har olika typer av 
anknytningsmönster till deras anknytningspersoner. De barn som inte reagerade på 
dödsfallet och inte söker något stöd skulle hypotetiskt kunna ha ett otryggt undvikande 
anknytningsmönster. Utifrån det respondenterna angav kan en dra slutsatsen att det är 
väsentligt att barn har åtminstone en pedagog som barnet står nära, en så kallad 
anknytningsperson på förskolan. De barn, som respondenterna lyfte, grät och visade mer 
tydliga tecken på sorg kan möjligen ha befunnit sig i Bowlbys andra sorgefas, de är 
ockuperade av saknad för den som inte längre lever och har svårt att hantera sina känslor.  
 
Respondenterna angav att de barn som fått tid på sig att förbereda sig på att deras 
vårdnadshavare skulle dö bearbetade det generellt lite bättre. Att konversera med barn om 
vad som ska hända och vad döden är beskrevs upprepade gånger som ett stöd och 
nödvändigt för att hjälpa barn i sin sorg. Samtliga respondenter är eniga om att barns sorg 
är unik och ter sig på olika sätt, de är även eniga om att öppenhet och möjlighet för barn att 
få prata om sina känslor är nödvändigt. Om ett barn känner trygghet till en pedagog finns 
det en trygg anknytning (Broberg m.fl. 36).  

7.2 Delstudie 2  
I detta avsnitt kommer resultaten och analysen presenteras utifrån intervjuerna med 
förskolerektorer. Utifrån två av våra forskningsfrågor som är följande:  

2. Vad är ett lämpligt förhållningssätt enligt pedagoger och förskolerektorer som har mött 
barn i sorg?  

3. Hur upplever pedagoger och rektorer det stöd som finns att tillgå pedagoger i arbete med 
barn i sorg? 
 

I citaten benämns förskolerektorerna som FR 1, FR 2, FR 3 och FR 4. 

7.2.1 Förhållningssätt  
 
Här behandlas svaren på forskningsfråga 2. Eftersom förskolerektorer generellt har 
sparsam kontakt med förskolebarn kommer resultat och analys fokusera på vad för typ av 
förhållningssätt rektorer anser lämpligt gentemot andra vuxna, så som pedagoger och 
vårdnadshavare.  



 

 32 

I intervjuerna beskriver samtliga rektorer ett rakt och tydligt förhållningssätt som det bästa. 
Flera rektorer angav att de strävar efter att vara sakliga och lugna, för att kunna hjälpa sina 
medarbetare så mycket som möjligt. Pedagoger ska sträva efter att hålla sig till fakta när de 
pratar om dödsfallet. De ska ge trygghet och stöd men samtidigt markera att det är barnets 
och familjens sorg, för att belysa att det är viktigt att pedagogerna bibehåller ett 
professionellt förhållningssätt.  

Vi ska visa att vi står här som verksamhet, det är stabilt, det är lugnt, vi tar 
hand om ditt barn, du kan vila i det och veta att vi är här. Men också påminna 
personalen om att det här är inte våran sorg. Det är familjens sorg. (FR 2, 
2019) 

I relation till familjer så angav respondenterna att det är viktigt att ha riklig kontakt och 
stämma av med dem. Exempelvis angående barnets bearbetning och även hur mycket 
information resten av barngruppen och deras vårdnadshavares ska delges.  

Där behöver man prata med de närstående, stämma av med dom. Vad vet 
barnet om situationen? Vad vill barnet att vi berättar? Vad vill familjen att vi 
berättar för de andra barnen? Det är delaktighet i vilken informationen ska 
förmedlas. (FR 2, 2019) 

I kontakter med berörda familjer ska en vara saklig och respektfull, enligt respondenterna. 
De angav att det inte är lämpligt att pedagoger blandar in sitt eget privatliv eller uttrycker 
starka känslor i dessa lägen.  

Jag ska inte gå in med mina känslor och tårar. Och det är inte något som barnet 
eller familjen behöver. (FR 4, 2019) 

Det lyftes att på grund av den sparsamma kontakten med vårdnadshavare som 
förskolerektorer kan ha så blir det i vissa situationer mer passande att förskolepedagoger 
sköter all kontakt med den drabbade familjen. På grund av att vårdnadshavarna kan känna 
en större trygghet till pedagoger de möter varje dag. Två av respondenterna lyfte att 
pedagoger ska få möjlighet att samtala med förskolepsykolog för vägledning och konkreta 
tips.  

Då kopplade vi in förskolepsykologen som hjälpte pedagogerna hur de skulle 
samtala med barnet och en pedagog som stötta familjen lite extra. (FR 1, 2019) 
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7.2.2 Analys 

Respondenterna angav att det är lämpligt att pedagoger som har hand och barnet och 
känner familjen sköter kontakten vid dödsfall. Det kan ses som en anpassning för att värna 
om kontakten mellan barnet och deras anknytningsperson. Det professionella 
förhållningssättet som respondenterna rekommenderar anser de kan skapa en tillitsfull och 
trygg relation till barnen och familjen. Det framkommer även att det är i möten med 
förskolepsykolog som pedagoger får konkreta tips och råd på hur de ska bemöta barn.  

Det är viktigt att barn och familjen får vara med och bestämma vilken information som 
delges till resten av barngruppen och deras vårdnadshavare, lyfte respondenterna. 
Medarbetarna ska vara sakliga i den kontakten. De lyfte även att det händer att pedagoger 
låter sina känslor styra för mycket i situationer rörande döden. Då måste rektorerna finnas 
som stöd och hjälpa till att påminna om att det är den drabbade familjens sorg.  

7.2.3 Stöd från ledning 
 
Här redovisar svaren från rektorer på forskningsfråga 3. Följt av en redogörelse för vilken 
beredskap som finns på plats på de förskolor rektorerna ansvarar för. Visst fokus ligger på 
materiell förberedelse. Sedan följer en analys av resultaten.  

• Hur upplever pedagoger och rektorer det stöd som finns att tillgå pedagoger i arbete 
med barn i sorg? 
 

Som ovan nämnt betonades upprepade gånger hur viktigt det är att pedagoger är 
professionella och sakliga i kontakt med drabbade familjer. Respondenterna lyfte att det är 
fullkomligt oacceptabelt att pedagoger exempelvis applicerar sin privata sorg på 
situationen på arbetsplatsen.  

Jag vill betona det här med att få mina medarbetare att förstå “det här är inte 
din sorg”. För jag har varit med om kollegor som har gråtit och nästan klamrat 
sig fast på den andra vårdnadshavaren och det är inte okej. Det är inte ett stöd. 
Och barnet ska inte se hur ledsen jag är för mina förluster. (FR 2, 2019) 

Respondent 2 framhäver hur viktig kommunikationen mellan rektor och medarbetare är. 
Det är viktigt att hålla sig till den fakta som finns tillgänglig, att vara tydlig och saklig i 
den information som ges till de berörda.  

Det jag uppskattade då från ledningen och som jag även gör nu i min roll som 
ledare det är att man måste vara saklig i informationen. Det här har hänt, det 
här är det som är fakta, det är det här vi vet, sen kan vi spekulera om saker. 
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Men det är inte vårt jobb, vårt jobb är att hålla oss till fakta. För det är lätt att 
en historia omvandlas under vägen. (FR 2, 2019)  

Respondent 4 lyfter vikten av att reflektera med sina medarbetare, speciellt när de befinner 
sig i sådana svåra situationer. Genom reflektion anser respondent 4 att pedagoger fortsätter 
att utvecklas och kan bara bli bättre på att hantera liknande situationer i framtiden. 

Det är viktigt att samlas för en återkoppling när det gått några veckor. Den här 
hjälpen fick ni, hur har det gått? Det är också ett sätt att utvecklas. 
Föreläsningar är bra, det berikar våra kunskaper men jag tror även det är viktigt 
att vi återkopplar och reflekterar på förskolan, det här har vi gjort och så här 
utvecklas vi och på så sätt blir vi bättre nästa gång. Vi måste utvärdera oss så vi 
vet hur vi behöver göra nästa gång. Man behöver inte alltid någon utifrån. Fick 
vi rätt hjälp från början? Hade vi en bra struktur? Gjorde vi vårt bästa? Hur kan 
vi göra bättre nästa gång? Så en återkoppling och reflektion är jätteviktigt. (FR 
4, 2019) 

7.2.4 Beredskap på förskolan 

Respondent 3 har skapat så kallade krislådor på sin arbetsplats, även kallat en svart låda, 
med material som finns förberett för om ett barn eller en pedagog skulle avlida. De hade 
även en krisplan med tydliga instruktioner om hur de skulle gå tillväga.  

Vi har i vår krishanteringsplan om ett barn eller en pedagog dör så finns en 
supertydlig handlingsplan. Om en förälder dör så går vi på vanliga krisplanen 
och utgår från den. Om detta händer så har vi materialet klart i dessa lådor. För 
att kunna skapa ett ställe att kunna gå till. En duk, en nalle, en ram, en bok man 
kan skriva, rita eller skriva en hälsning i och ljus med ljusstake. (FR 3, 2019)  

Flera respondenter lyfte att förskolorna har litteratur som behandlar döden tillgänglig även 
när ingen i barngruppen går igenom en sorgeprocess. Respondent 2 som arbetar inom 
förskoleklass beskriver deras materiella beredskap.  

[...] den (svarta lådan) tar vi fram om personal eller elev går bort, vi har en 
krisplan, en krisgrupp (kurator, skolsköterska, skolledning), litteratur som är 
åldersanpassat. (FR 2, 2019) 

Ett sätt att förbereda sina medarbetare på att arbeta med och bemöta barn i sorg är att 
kontinuerligt lyfta ämnet. Detta betonade enbart förskolerektor 3 att de gör inom enheten. 

Vi brukar ta upp de här en gång per år på våra planeringsdagar och lyfta så vi 
är förberedda på något sätt. (FR 3, 2019) 
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7.2.5 Analys 

Utifrån respondenternas svar framstår det som att det är rektorernas ansvar att se till att 
medarbetarna får det de behöver utifrån de förutsättningarna. Två respondenter lyfte att 
pedagogerna måste veta var gränsen går mellan att vara privata och personliga i dessa 
lägen. Att ta upp att en själv varit med om tragedi kan ibland vara till hjälp men kan även 
vara fullkomligt olämpligt i andra lägen. Som i citatet från förskolerektor 2 som nämnde 
att pedagoger gråtit inför den kvarlevande vårdnadshavaren. Det är en balansgång mellan 
att vara personlig och visa medlidande och att vara privat och gråta.  

Samtliga respondenter betonade vikten av saklighet. Uppmaningarna om saklighet kan 
framstå kylig, men det är viktigt dels för familjen men även för pedagogers mående. Även 
återkoppling och reflektion hjälper att säkerställa att pedagoger har kunnat bearbeta det 
som hänt på arbetsplatsen, och att de inte mår dåligt, anger respondenterna.  

De förberedande åtgärderna inom enheterna har skiljt sig åt. Det som är gemensamt för 
förskolorna är materialet, så som krispärm, handlingsplan, svart låda och barnlitteratur om 
döden. Det som skiljer sig åt är förberedelser genom dialog i personalstyrkan.  

Att kontinuerligt ha förberedande diskussioner kring krishantering kan stärka 
pedagogernas beredskap och frambringa tankar om hur de ska gå tillväga om en sådan 
situation uppstår.  

7.3 Sammanfattning 

I detta avsnitt redogjordes det att pedagogers förhållningssätt och barns trygghet är 
sammanfogat. En kan med säkerhet dra den slutsatsen utifrån respondenternas svar och 
Bowlbys (2010) anknytningsteori. Alla pedagoger, förutom en, var förberedda på att möta 
barn i sorg. Inte på grund av att de har läst eller erbjudits fortbildning om barns sorg, utan 
för att de har mött barn i sorg. Utifrån det har de dragit slutsatser om hur ett lämpligt 
förhållningssätt kan se ut.  

Förhållningssättet respondenterna gemensamt målade upp kan beskrivas som öppet, 
närvarande och inkännande. Öppenheten refererar till konversation med barn om döden. 
Pedagogerna lyfte att prata öppet om döden i barngruppen för att avdramatisera den. Den 
närvaro som beskrivs handlar om att finnas där för barnet och vara med dem i stunden. 
Vilket är sammanfogat med att vara inkännande. De lyfte att pedagoger ska kunna läsa av 
barns signaler och alltid sätta barn först. Det krävs att barnet har ett trygg 
anknytningsmönster till pedagogen för att pedagogen ska bli barnets anknytningsperson på 
förskolan.  
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Pedagoger och rektorers syn på stödet som erbjuds pedagoger skiljer sig åt. Majoriteten av 
pedagoger upplevde stödet som bristande. Rektorer beskrev krisplaner, återkopplingar och 
hur de arbetat för att stötta medarbetare. Rektorer upplevdes anse sig ha erbjudit adekvat 
stöd. 

Något slående var att samtliga respondenter nämnde att barnlitteratur om döden är till stor 
hjälp och är den mest förekommande typen av beredskap inom förskolan. Flera 
respondenter angav att litteraturen har haft en betydelsefull roll i sorgearbete på förskolan.  
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8. Diskussion  

I detta avsnitt kommer forskningen, som undersökningen bygger på att lyftas och 
diskuteras utifrån resultaten från den kvalitativa studien. Syftet var att undersöka vilken 
beredskap pedagoger har när ett barn befinner sig i en sorgeprocess knutet till förlusten av 
en vårdnadshavare.  
 
I ett tidigt skede var uppsatsförfattarna överens om att de endast var intresserade av att 
intervjua pedagoger och förskolerektorer med tidigare erfarenheter av att arbeta med barn i 
sorg. Pedagoger lyfte att egna erfarenheter i privatlivet var till hjälp i möten med barn i 
sorg, något som även Lytjes (2016, s. 28-29) forskning visar. En relevant fråga är hur 
pedagoger som inte har den erfarenheten upplever sin beredskap.  
 
Resultaten pekar på att respondenterna uppmärksammade barns sorgereaktioner och gjorde 
sitt yttersta för att hjälpa de barn de mött. Men att de saknar utbildning i vad deras ansvar 
är och vilka följder förlusten av en vårdnadshavare kan medföra. Pedagoger bör vara 
medvetna om hur viktig anknytning är i dessa lägen (Broberg m. fl. 2012, s. 22-23). 
Respondenterna lyfte relationen de hade med barnet och nämnde hur viktigt det är att 
pedagogen som står det drabbade barnet närmast finns på plats på förskolan, vilket var en 
likhet som kunde konstateras i empirin i de två delstudierna. Rektorer och pedagoger 
markerar vikten av att anknytningspersonen var närvarande.   
 
Bowlby (Broberg m. fl. 2012, s. 64-65) hävdar att vuxna måste kunna läsa av barns 
signaler för att en trygg anknytning ska uppstå. I relation till barns sorg på förskolan kan 
detta vara viktigt för pedagoger att ha i åtanke, eftersom Perkins & Mackay (2008, s. 14) 
hävdar att barn tenderar att söka bekräftelse från vuxna att det är okej att gå vidare med 
livet. När barn uppvisar sådana signaler måste pedagoger markera att det är okej att gå 
vidare och känna glädje igen. I exemplet förskolepedagog 6 lyfte om barn som återvänder 
till förskolan beskriver hen hur de gjorde för att visa barnet att allt var som vanligt och att 
barnet kommer fortfarande göra sina dagliga aktiviteter, men med möjlighet till anpassning 
utifrån barnets signaler och behov.  
 
Ytterligare en likhet i empirin i delstudierna är förhållningssättet som beskrivs av 
pedagoger och rektorer, även McManus och Paul (2019, s. 74) anger ett liknande 
förhållningssätt som mest fördelaktigt i möten med barn i sorg. McManus och Paul (2019, 
s. 74) lyfter fram att våga bemöta barn i sorg och främja en miljö där barns behov sätts i 
fokus, respondenterna beskriver förhållningssättet som öppet, närvarande och inkännande.  

En annan viktig aspekt som framkom i intervjuerna var att majoriteten av pedagogerna och 
förskolerektorerna belyste vikten av att ha en tydlig och rak kommunikation med barnen. 
De fick rådet att besvara barnens funderingar och tankar så ärligt och sakligt som möjligt. 
Detta är även något som Perkins & Mackay (2008, s. 14) betonar då barn har många 
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funderingar kring livet och döden. Vid situationer som när barn förlorar en vårdnadshavare 
kan olika funderingar och tankar dyka upp. För att undvika att barnen utvecklar 
vanföreställningar kring döden är det viktigt att pedagoger har ett professionellt 
förhållningssätt och svarar så riktigt och ärligt som möjligt på barnens frågor och 
funderingar.  
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9. Konklusion  

I den genomförda studien undersöktes beredskapen förskolor har för att möta barn som 
mist en vårdnadshavare. Vissa livsöden har inneburit ett enormt engagemang och 
ansvarstagande från pedagoger, utöver det vanliga som krävs. Resultaten pekar på att en 
pedagog bör vara förberedd på det. Detta engagemang kan exempelvis vara att anpassa 
schemat så anknytningspersonen är på förskolan samma tider som barnet.  

Med litteraturen och intervjusvaren i åtanke visar studien att döden borde vara ett ämne 
som är närvarande i större utsträckning inom förskolans verksamhet, för även om det är 
ovanligt att förlora en vårdnadshavare så möter alla människor döden förr eller senare. Det 
kan vara mor- och farföräldrar, ett husdjur eller en kompis. Det framkom att huruvida 
förskolorna är förberedda och har en plan beror i stor utsträckning på vad de som jobbar 
där har för intresse och vad de har för erfarenheter.  

Fördelar kan ernås genom att döden nämns i förskolans styrdokument. Det framstår som 
att i dagens läge behandlar vissa förskolor ämnet döden, men att det då är för att vissa 
pedagoger känner sig bekväma med det medan andra inte gör det. Det behöver inte vara 
mer än att det finns litteratur om döden och att det lyfts på en samling ibland för att ämnet 
på något vis ska bearbetas av barn. Att barn får möjlighet att ställa frågor om döden är en 
chans till lärande.  

En intressant aspekt av resultatet var dissonansen i hur stödet till pedagoger upplevs av 
rektorer och pedagoger. Denna oenighet skulle vara intressant att undersöka vidare. 
Ytterligare en skillnad var uppmaningar från rektorer att pedagoger ska bibehålla gränsen 
mellan privat och personligt. Vilket kan ses som en svår uppgift på grund av den rikliga 
kontakten med vårdnadshavarna.  

Något som skulle ha varit intressant vore att undersöka är huruvida pedagoger som inte 
stött på barn i sorg upplever sin förberedelse. Ytterligare en intressant aspekt att undersöka 
hade varit att jämföra hur stödet från ledningen skiljer sig på kommunala och privata 
förskolor. Majoriteten av respondenterna upplever sig relativt förberedda på möten med 
barn i sorg nu men det kan vara för att de har varit med om det. Med fog kan frågan ställas 
varför döden och sorgbearbetning inte är ett ämne som lyfts under den 
förskollärarutbildning som uppsatsförfattarna genomgått och inte heller nämnts under 
arbetslagsträffar eller fortbildningar som de har deltagit i innan påbörjad utbildning.  
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11. Bilagor:  

11.1 Bilaga 1: Intervjuguide  
 
Teman inför intervju: 

- Sorg 

- Beredskap 

- Bemötande  

- Samverkan 

Intervjufrågor: 

Till pedagoger: 

Vad är sorg för dig? 

Vilka erfarenheter har du av barn i sorg som förlorat en vårdnadshavare?  

Vilket stöd fick du från ledningen?  

• Hur skulle det kunna utvecklas? 
 

• På vilket sätt? 

Hur agerade ni när ni fick reda på att ett barn i er barngrupp mist en vårdnadshavare?  

Upplever du dig förberedd på att bemöta barn i sorg?  

• Utveckla 
 

Hur bemötte ni barnet efter hen kom tillbaka till förskolan?  

• Hur förberedde du dig?  

Vilka sorgereaktioner har du uppmärksammat på förskolan hos barn som mist en 
vårdnadshavare?  

• Hur bemötte du det ? 

Hur upplevde du att barnet bearbetade sin sorg?  
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• Hur bemötte ni det?  

Hur bemötte ni de övriga barnen i barngruppen?  

Vad anser du är det bästa sättet att bemöta barn i sorg? 

Finns det något mer du vill tillägga? 

Till förskolerektorer: 

Berätta gärna om situationen/situationerna när du arbetat med ett barn i sorg?  

• Hur gjorde ni? 
 

• Hur samverkar ni med familjen? 
 

• Hur anpassar ni samverkan med familjen?  

Vilket material finns det på förskolan som behandlar döden? 

Vad erbjuds det för stöd till pedagoger som arbetar med barn i sorg inom er enhet? 

Vad är dina tankar kring beredskapen som erbjuds till pedagogerna? 

• Skulle den kunna utvecklas?  
 

• På vilket sätt? 

Finns det något mer du vill tillägga? 
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11.2 Bilaga 2: Informationsbrev  

Vi är två förskollärarstudenter som läser sista terminen på Uppsala Universitet. Nu är det 
dags för oss att skriva ett självständigt arbete och vi kommer fokusera på hur pedagoger 
bemöter barn i sorg. Inriktningen kommer vara barn som har förlorat en vårdnadshavare.  

 
Det vi vill undersöka i den här studien är hur du som pedagog bemött dessa barn och vilka 
tillvägagångssätt som funnits och vilka ”verktyg” du som pedagog fått. 

 
Intervjun beräknas ta ca 30-40min och intervjufrågorna kommer mailas i god tid för att du 
ska få möjlighet att gå igenom dessa i lugn och ro. Du kommer även vara helt anonym i 
den här studien.  

 
Vi ser gärna att intervjun hålls i Stockholm. 

 
Tack på förhand! /Josefine Sundqvist & Ingrid Nordquist 

 
 


