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Sammanfattning 

Barn befinner på förskolan största delen av sin vakna tid. Förskolan och pedagoger har 

därför en central roll i barns liv, i situationer som innefattar allt mellan glädje och sorg. 

Trots att pedagoger bär ett stort ansvar att kunna möta barn i olika livssituationer, finns få 

studier som belyser just barns sorg i förskolan. Enligt de studier som finns framkommer 

det dock att pedagoger inom förskola och skola uttrycker en osäkerhet när det gäller 

kunskap och bemötande av barn i sorg. Vårt syfte med denna studie är därför att bidra med 

kunskap om hur förskollärare uppfattar uppdraget att arbeta med barns sorg i förskolan. 

För att uppnå vårt syfte har vi genomfört sex kvalitativa intervjuer med verksamma 

förskollärare. I intervjuerna har vi undersökt hur förskollärare upplever att barns sorg 

kommer till uttryck i förskolan. Förskollärarna har även fått dela med sig av sina egna 

tankar om hur de bemöter barn i sorg, samt hur de ser på barns roll i sorgen. Vi har 

analyserat materialet utifrån Lindemanns och Cullbergs kristeorier samt utifrån begreppet 

delaktighet. I resultatet framkommer att samtliga förskollärare upplever att barns 

sorgeuttryck är individuella och kan kopplas till tidigare erfarenheter samt ålder. Det 

framkommer även att förskollärarna anser det vara betydelsefullt att barn får vara 

delaktiga i sin egen sorg. Resultatet visar vidare att förskollärarna uttrycker att barns sorg 

är ett viktigt ämne, men att de upplever sig sakna kunskap inom området. 

Nyckelord: Barn, Sorg, Sorgeuttryck, Kris, Bemötande, Delaktighet 
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Inledning  

Idag spenderar barn större delen av deras vakna tid på förskolan. Pedagoger har därför en 

stor och viktig roll i barns liv, eftersom de blir tryggheten när vårdnadshavarna lämnat 

dem för dagen. Det innebär att pedagoger får ta del av barns alla livshändelser. När en 

krissituation uppstår och ett barn hamnar i sorg, bär förskola och pedagoger ett ansvar att 

fånga upp barnet i det den befinner sig i.  

Sjukhusprästerna Björklund och Eriksson (2000), beskriver genom sitt arbete med 

inriktning mot barnsjukvård, att människan redan från födseln är redo att möta livets alla 

delar, även det svåra. De menar att i barns kreativitet och fantasi finns det hoppfulla. 

Genom ett symboliskt språk, samt vuxnas bemötande, kan barn finna vägen ur det allra 

mörkaste. Författarna framhåller att precis som vuxna har även barn tankar, upplevelser 

och känslor. Så länge barnet inte delar med sig av dessa, eller att vuxna inte ger barn 

möjlighet att uttrycka sig, kan dessa vara svåra att uppfatta och se. Detta påstår författarna 

i sin tur kan leda till att känslorna fortsätter vara i det dolda. 

Från och med första januari 2020 börjar Barnkonventionen gälla i svensk lag. Genom att 

den lagstadgas, kommer det framgå ännu tydligare att barn är egna individer med egna 

rättigheter (Ödquist Drackner, 2018). I Barnkonventionen beskrivs det att barn ska höras i 

alla frågor som rör barnet, samt att de ska ha rätt att uttrycka sin mening. Utifrån barns 

mognad och ålder, ska hänsyn tas till barnets åsikter (UNICEF, u.å.). I likhet med 

Barnkonventionen har även Läroplanen (2018) riktlinjer angående barns rättigheter. Där 

går att läsa:  

“Utbildningen ska … …  ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina 

tankar om livsfrågor” (Skolverket, 2018:5).  

Hur ser då förskollärare på detta? I denna rapport kommer vi, genom kvalitativa 

intervjuer, belysa några verksamma förskollärares upplevelser och tankar om barns 

sorgeuttryck, barns egen roll i sorgen samt förskollärarnas bemötande gentemot barn i 

sorg.   

Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar uppdraget 

att arbeta med barns sorg i förskolan. 

För att uppnå vårt syfte avser vi besvara följande frågeställningar: 

1. På vilka sätt upplever förskollärare att barns sorg kommer till uttryck i förskolan? 

2. Vilka tankar har förskollärare om barns egen roll i sorgen samt bemötandet 

gentemot barn i sorg i förskolan?  
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Bakgrund 

Centrala begrepp 

Kris - Nationalencyklopedin (u.å.) definierar begreppet som svår situation eller 

psykologisk kris. Det innebär att människans tidigare erfarenheter inte är nog för att hen 

ska kunna hantera reaktionen på en livssituation utan att drabbas av psykiskt lidande. 

Kriser kan delas upp i olika områden som exempelvis traumatiska kriser och livs-eller 

utvecklingskriser. 

Sorg - Enligt Nationalencyklopedin (u.å.) innebär sorg en reaktion på en förlust, vanligtvis 

av en betydelsefull närstående, men en liknande reaktion kan även uppstå vid exempelvis 

förlust av andra värdefulla ägodelar. Sorg är en typ av traumatisk kris och kan därför 

också urskiljas genom olika faser. 

Delaktighet - Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) beskriver begreppet delaktighet 

som barns rätt att få sin röst hörd. Vuxna måste lyssna till barn och ha insikt i deras 

kunskapsförståelse för att kunna förstå och tolka barns perspektiv. De menar vidare att för 

att uppnå barns delaktighet i förskolan, krävs det att vuxna har tillit till deras förmågor och 

tolkar deras agerande, samt att de intar ett förhållningssätt utifrån barns premisser. 

 

Tidigare forskning om barns sorg 

Inledningsvis presenterar vi studier som berör barns sorg och pedagogers upplevelser om 

barn i sorg, samt deras egna bemötande. Eftersom det finns få forskningsstudier om barns 

sorg i förskolan, har vi även valt att presentera några studier om barns sorg inom 

psykiatriska-och sjukvårdsrelaterade områden.  

I Willis (2002) kunskapsöversikt som handlar om barns sorg samt strategier för vuxna att 

kunna bemöta barn, framkommer det att barns känslomässiga och psykologiska mognad är 

individuell. Det innebär att när ett barn hamnar i sorg, kan kunskapen och uttrycken te sig 

på olika sätt. Författaren menar att barn, oavsett ålder, ska uppmuntras att få ge uttryck, 

kommunicera samt sätta ord på sina känslor. När barn ställer frågor om svåra ämnen, är 

det viktigt att svara rakt och ärligt utan metaforer, för att undgå förvirring hos barnet. I rak 

motsats menar Kübler-Ross (refererad i Norris- Shortle, Young & Williams 1993, s. 741) 

att det istället är bra att använda sig av metaforer. Att säga att någon vid ett dödsfall 

exempelvis blivit en fjäril, anser hon kan visa livets gång samt det som sker efter, på ett 

sätt som visuellt är lätt för små barn att förstå.  

Willis (2002) lyfter fram leken som en viktig del för att bearbeta, kommunicera samt 

uttrycka sig, då barn kan få utlopp för sina känslor genom lek. Willis (2002) lyfter även 

fram att små barns naturliga reaktion av sorg är att de “backar i utvecklingen”. Likt detta 

framhåller Norris-Shortle, Young och Williams (1993) i sin teori- och kunskapsöversikt 

om yngre barns sorg, att små barn kan uttrycka sig genom att återvända till ett beteende 

som är tryggt, pålitligt och tröstande, exempelvis att de kissar ned sig, suger på tummen 

eller klamrar sig fast på en vuxen. 
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Vuxnas sorg påverkar barns sorg i den mening att om vuxna inte pratar, förklarar och visar 

sin sorg, kommer troligtvis inte barn uttrycka sin sorg heller. På grund av att barnen då 

kan uppfatta att sådana känslor och sorg i sig, inte är något som ska uttryckas eller pratas 

om (Norris- Shortle, Young & Williams, 1993; Willis, 2002). Genom 

fokusgruppsintervjuer och frågeformulär undersökte Dyregrov, Dyregrov och Idsoe 

(2013), i en norsk studie, vad erfarna lärare har för tankar och attityder om barns sorg, 

samt deras egen roll i stöttningen av elever inom förskola och skola. I studien 

framkommer att mer än 90 procent svarar att de upplever sig ha för lite kännedom för att 

kunna stötta eleverna på bästa sätt. Det stämmer överens med det Jensen (2004), som 

deltagit i ett tvärvetenskapligt samarbete, beskriver utifrån hennes erfarenheter som 

sjukhuspräst, om att de största bristerna inom sorgeområdet i dagens samhälle är 

fördjupningen av dessa tunga ämnen. Hon anser att erfarenheter inom området finns, men 

att kunskapen för att möta barn i svåra samtal dessvärre är otillräcklig. Willis (2002) 

framhåller likaså vikten av att veta hur barns förståelse av tunga ämnen kan te sig samt hur 

de tänker kring dessa. 

Hall och Dovelius (1999), som arbetar som psykolog respektive kurator, redogör, utifrån 

ett projekt om barn i kris, för att det finns eventuella konsekvenser om barns sorg inte 

bearbetas. De anser, utifrån sina undersökningar, att obearbetad sorg kan följa med barn 

upp i vuxen ålder, vilket de menar sedan kan bryta ut i exempelvis depressioner eller 

psykosomatiska symptom. Hall och Dovelius (1999) anser vidare att en faktor som är 

viktig vid läkandet av sorg är barns möjlighet att dela sina tankar och upplevelser med 

personer de känner tillit till. Norris- Shortle, Young och Williams (1993) beskriver även 

de att vuxnas bemötande gentemot barn i sorg kan vara avgörande. Samtalet, samt att 

barns uttryck tillåts oavsett hur det yttrar sig, är något författarna betonar vara av stor vikt. 

Sorgen är individuell och det är därför, enligt författarna, angeläget att vara uppmärksam, 

lyssna och observera. 

Dyregrov, Dyregrov och Idose (2013) poängterar, utifrån sin studie, att lärarna uttrycker 

skolans betydelsefulla roll för barn i sorg. De upplever att ju “öppnare” samhällets 

diskurser om svåra samtal blivit, desto mer förväntat har det blivit att kunna bemöta elever 

i sorg. Parallellt med det beskriver Jensen (2004) att barn behöver få svar på de stora 

frågorna. Hon menar att det är vuxnas uppgift att bemöta barn där de befinner sig och att 

ta dem på allvar, vilket i sin tur kan leda till att barn upplever solidaritet samt förbereds 

och rustas inför kommande sorger.  

 

Barns sorg 

Som vi nämnt ovan finns det få forskningsstudier om barn i sorg som kan knytas an till 

förskolan. På grund av detta presenterar vi här annan litteratur, som kommer från personer 

som varit verksamma inom barnpsykologi, lärare samt psykologer med anknytningar till 

Rädda barnen, UNICEF och barn i krigsdrabbade områden. En del av den litteratur vi 

använt kommer även från kuratorer och sjukhuspräster som arbetat inom barnsjukvård. 

Författarna i vissa böcker har samarbetat i olika projekt som rör barn, kris och sorg. Vi 

bedömer att vårt val av tidigare forskning och övrig litteratur, tillsammans kan bidra till en 

mångsidig syn på barns sorgeuttryck, barns egen roll i sorgen samt hur man som vuxen 

kan bemöta barn i sorg.  
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Inom förskolan arbetar flera olika yrkesroller såsom, barnskötare, förskollärare och övrig 

personal. Riktlinjerna i förskolans läroplan gäller för alla verksamma i förskolan 

(Skolverket. 2018). I litteraturen nedan innefattas samtliga yrkesroller inom förskolan. För 

att underlätta läsningen kommer vi att presentera dessa yrkesroller med samlingsbegreppet 

pedagog. 

Barns sätt att uttrycka sin sorg 

Raundalen och Schultz (2007), barnpsykolog respektive lärare och doktor i filosofi har 

utifrån sin krispedagogik som riktar sig till pedagoger, förklarat att alla människor 

hanterar krissituationer och sorg på olika sätt. De menar att barn har förmågan att kunna 

gå in och ut ur sorgen. Det innebär att de ena stunden kan vara ledsna och gråta till att de 

andra stunden kan gå tillbaka till leken och vara glada. Psykologen Dyregrov (1994) 

framhåller i sitt projektsamarbete med Rädda Barnen om barn i sorg, att barn generellt sett 

oftare uttrycker sig via lek och handlingar, än med ord.  

Sjukhusprästerna Björklund och Eriksson (2000) skriver utifrån erfarenheter av möten 

med barn i sorg. De beskriver att barn är känslofyllda och att sorgen är en hälsosam 

reaktion när något tragiskt har inträffat. De menar vidare att de är av stor vikt att barn 

tillåts sörja och uttrycka sig både i hemmet och på förskolan. Att tillåtas sörja är inte något 

som bara handlar om att göra plats för de “synliga känslorna”. Det handlar även till stor 

del om att tillåta människor att släppa fram och bearbeta sina inre tankar och känslor. 

Björklund och Eriksson (2000) menar dock att det råder en felriktad omsorg där 

människor är väldigt måna om att avleda tårar och känslouttryck bundna till sorgen, 

särskilt mot barn. Detta är i enlighet med det Dyregrov (2007) framhåller om att vuxna 

försöker “skydda” barn genom att själva hålla tillbaka sina känslor i sorgliga 

sammanhang. Det framgår att även detta kan ge negativa utfall, eftersom de vuxna då lär 

barn att känslor är något som skall gömmas undan och inte visas för andra. Dyregrov 

(2007), likt Björklund och Eriksson (2000), menar att det varken är farligt eller skadligt 

för barn att uttrycka sina känslor. Däremot anser författarna att det kan bli problematiskt 

om barn hindras från att uttryck sin sorg. Om barn inte får hjälp, eller tillåts uttrycka sina 

känslor, finns risken att de istället döljer sina sorgereaktioner eftersom klimatet de 

befinner sig i inte tillåter dem. I mötet med barn blir det därför viktigt att de tillåts berätta 

och visa för omgivningen, menar författarna.  

Falk (2013) har arbetat som psykolog med inriktning mot barn i sorgesituationer. Hon 

förklarar att när barn hamnar i en situation där någon som står de nära dör, kan de och 

deras sorg glömmas bort. Författaren tydliggör att det är av stor vikt att barn 

uppmärksammas i tid, genom att få uttrycka sina känslor och sätta ord på sin sorg. 

Liknande redogör även Bøge och Dige (2006), som båda två, på olika sätt har arbetat med 

projekt om barn i sorg och barn som förlorat en anhörig, för att språk är en viktig del i 

barns sorg. Författarna menar att när ett barn inte kan uttrycka sig verbalt kan det ha svårt 

att få fram det smärtsamma som finns inuti kroppen. Om vuxna säger åt barn att berätta 

vad som känns i kroppen vid sorg, kan det hända att de inte har språket att förklara. I sin 

tur kan det leda till att de fortsätter vara tysta i sin sorg, menar författarna. Å andra sidan 

redogör Dyregrov (1994, 2007) för att språket mestadels är vuxnas redskap för 

kommunikation, medan barn lika gärna använder sig av andra uttrycksformer. Barn kan 
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exempelvis uttryck sig genom lek eller teckningar de ritar. Det är därför viktigt att vuxna 

även uppmärksammar de “tysta” och gestaltande språket, bedömer författaren. 

 

Barns sorgeuttryck i olika åldrar  

Bøge och Dige (2006) beskriver utifrån sina yrkeserfarenheter att barns sorg förändras ju 

äldre barnet blir. För barn innebär detta att de under sina levnadsår hela tiden samlar på sig 

erfarenheter och utvecklar sin förståelse. Genom det ändras och utvidgas hela tiden barns 

uppfattning av sorg (Benkel, 2015; Boge & Dige, 2006). Falk (2013) och Dyregrov (1994, 

2007) har båda arbetat som psykologer med inriktning mot barn och familjer i kris och 

sorgesituationer. Dessa två författare, tillsammans med Bøge och Dige (2006), redogör för 

att barns sätt att förstå vad som händer i olika sorgesituationer kan se väldigt olika ut i 

olika åldrar. Falk (2013) menar att detta beror på hjärnans utveckling och de kognitiva 

funktionerna. Likt det framhåller Dyregrov (2007) att det är barns tankemässiga 

mognadsnivå som avgör hur mycket de förstår. När det kommer till små barns förståelse 

av sorg, menar Bøge och Dige (2006) att barn mellan 0-6 år är för små för att komma 

ihåg, men för stora för att glömma. Det innebär att det är svårt för barn i dessa åldrar att 

konkretisera det som skett. De kan gråta och vara ledsna men de förstår inte att den som 

avlidit inte kommer tillbaka. Detta innebär, enligt författarna att de små barnen därför 

måste kämpa febrilt för att få en förståelse. Vidare redogör Bøge och Dige (2006) för att 

när barn blir äldre och får ett mer utvecklat språk, kommer insikten av att ett dödsfall är 

slutgiltigt. Barn som befinner sig i 5 - 6 års ålder kan ofta blanda ihop verklighet och 

fantasi när de befinner sig i krissituationer. Författarna påstår att barns fantasi kan vara ett 

sätt för dem att försöka förstå sig på det som inträffat.  

 

Pedagogens roll i barns sorgearbete 

Pedagogers kunskaper om barns sorg 

Björklund och Eriksson (2000), skriver att barn föds in i livet, i en verklighet som för med 

sig både gott och ont, men redan från början har barn förmågor att möta det mörka i livet 

på sitt eget vis. Det är vuxnas uppgift att ha tilltro till barnen, att tillsammans försöka dela 

livets alla sidor och på så vis bemöta dem i deras livsfrågor (Björklund & Eriksson, 2000). 

Bøge och Dige (2006) anser att man som pedagog i förskolan har en mycket viktig roll om 

ett barn hamnar i sorg. Pedagogers profession i arbetet med olika barn, kunskaperna om 

barns utveckling samt de pedagogiska arbetsmetoderna kan vara avgörande för om barn 

kan ta sig genom en sorg (Bøge & Dige, 2006). I likhet med det beskriver Persson (1995) 

att det ingår i den yrkesmässiga uppgiften, att ta sig an en annans utsatthet. Det som dock 

är problematiskt och kan begränsa pedagoger i arbetet med barn i sorg, menar Persson, är 

att man bara kommer så nära en annan människa som ens egen rädsla når. 

Dyregrov (2007) uppger att barns frågeställningar kan vara konkreta och direkta. Han 

menar att det är av stor betydelse att besvara dessa, trots att vuxna kan uppleva det som 

smärtsamt. Parallellt med det beskriver Bøge och Dige (2006) samt Persson (1995) att det 

är lätt att känna sig otillräcklig i mötet med personer som befinner sig i sorg. Bøge och 

Dige (2006) framhåller att, trots att man har en pedagogisk utbildning, innebär det inte att 
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man automatiskt är förberedd om det värsta skulle inträffa. Verkligheten är, enlig 

författarna, att många pedagoger som arbetar inom förskolan har svårt att veta hur eller 

vad de ska göra om barn hamnar i en krissituation. Författarna menar dock vidare att även 

om pedagoger upplever det skrämmande och svårt att möta ett barn som befinner sig i 

sorg, så har pedagogerna de redskap och färdigheter som behövs för att kunna stötta 

barnen. Vidare anser Bøge och Dige (2006) att bemötandet inte handlar om en mängd 

kunskap, utan om att vara uppmärksam och närvarande. De menar att man kommer långt 

med kunskap, men det som är viktigare än kunskapen är den empatiska förmågan hos 

människan.  

Ovanstående skiljer sig från det Benkel (2015) beskriver om att det kan bli enklare för den 

som förväntas och vill finnas som stöd för den som sörjer, om man har kunskaper inom 

sorg. Benkel menar att man genom kunskaper inom dessa områden, kan skapa en 

förståelse och därmed våga möta den sörjande utifrån var just den personen befinner sig i 

sin sorgeprocess. Liknande beskriver även Falk (2013) att, för att det inte ska brista i det 

skyddsnät som barnen har runt sig i en krissituation, krävs det kunskap om hur sorg kan se 

ut i barns olika åldrar. Har man den kunskapen, menar hon, att det är enklare att bemöta 

och försöka hjälpa barn i krissituationer.  

Pedagogers bemötande gentemot barn i sorg 

Persson (1995) framhåller att när det kommer till att stå bredvid en människa i kris finns 

det fyra punkter som är bra att ha med sig och som främjar krisbearbetningen. Dessa är: 

kunskap, empati, självkännedom och förankring i ett eget liv. Vidare beskriver Persson att 

det finns tre andra aspekter som är viktiga för att kunna bemöta den drabbade. Dessa är: 

hur krisen har uppstått, hur krisförloppet har sett ut samt hur krisen kommer till uttryck. 

En förutsättning för att kunna tillmötesgå de tre ovanstående punkterna är att den som står 

vid sidan av känner den drabbade. 

Bøge och Dige (2006) redogör för att pedagoger ofta är de som är nära, när barn befinner 

sig i kris. De menar i sin tur att det innebär att pedagoger har ett stort ansvar att tolka 

barns signaler och forma arbetet utifrån det. Även Dyregrov (2007) menar att de vuxna 

som befinner sig runt barn i sorg, har ett ansvar att agera snabbt och ta deras signaler på 

största allvar. Likt detta beskriver Bøge och Dige (2006) att när en svår situation uppstår 

är vuxna barnens trygghet, därför är det viktigt att vuxna finns som stöd. Författarna 

beskriver vidare att det är vuxnas ansvar att möta barnen genom att ha ett tillåtande klimat 

samt öppna upp för samtal. Här är det viktigt, enligt Bøge och Dige, att pedagoger inom 

förskolan inte blir skrämda av barns reaktioner, utan att de istället ser det som en 

bearbetning. Författarna anser att barn ska få möjlighet och utrymme att dela det jobbiga 

som skett med andra. Dyregrov (1994) och Raundalen och Schultz (2007) framhåller att 

barns reaktioner kan visa sig på många individuella sätt. De menar därför att det är av stor 

vikt att vuxna inte betecknar någon reaktion som “onormal” eller får barn att känna sig 

konstiga i sina känslouttryck. Benkel (2015) beskriver en annan betydande roll som 

förskolan har när barn hamnar i sorg. Hon menar att det är viktigt att man försöker ha kvar 

rutiner i så stor mån som möjligt, då barns “vanliga liv” rubbats och vänts upp och ned. 

Författaren anser att det finns en trygghet i de kontinuerliga rutinerna och att dessa kan 

hjälpa barnen när andra saker inte är som de brukar vara. Förskolan kan på så vis bli en 

“fristad” där barnen får ro och känner igen sig (Benkel, 2015).  
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Förutsättningar för att möta barn i sorg 

Bøge och Dige (2006) anser att ansvaret gällande arbetet med barns sorg inte kan läggas 

på en person, utan att det är viktigt att personalen delar upp ansvaret och kommunicerar 

med varandra. Därför är det viktigt att ha en handlingsplan, den gör att det blir allas ansvar 

att möta barn som befinner sig i sorg. Bøge och Dige menar att en handlingsplan på så vis 

kan vara till stor hjälp i sådana situationer. Den kan bidra till att pedagoger aldrig väljer 

tystnaden, eller bara ser tiden som ett sätt för barnet att bearbeta sin sorg. Vidare beskriver 

Bøge och Dige (2006) att kontakten med föräldrarna är väldigt betydelsefull i 

krissituationer. Utan en informativ kontakt kan det bli svårt för pedagoger att veta vad 

som skett och på så vis även svårt att bemöta barnet.  

Samtalets betydelse i barns sorg  

Dyregrov (2007) beskriver att barn bör få bygga upp en förståelse av det som hänt och att 

det då är viktigt med samtal och frågor. Barns förståelse om dödens olika perspektiv 

utvidgas hela tiden, vilket kan visa sig genom att barns frågor upprepas. Barn försöker 

hela tiden hitta fler bitar för att kunna förstå helheten och undvika att deras förståelse 

baseras på egna fantasier (Dyregrov, 2007). Detta är i enlighet med det Bøge och Dige 

(2006) beskriver om att yngre barn kan få skuldkänslor. De menar att man kan tolka barns 

skuldkänslor som ett sätt för dem att försöka få kontroll och skapa en egen förståelse över 

det som sker. Falk (2013) och Dyregrov (2007) visar en liknande bild över vikten av att 

barn tillåts ställa sina frågor, samt att de ges tid och utrymme att försöka förstå vad som 

skett. De anser att när en svår situation uppstår i barns liv är det betydelsefullt att berätta 

vad som händer för dem på ett enkelt och konkret sätt, för att minimera risken att barnen 

skuldbelägger sig själva. Dyregrov (2007) menar vidare att om barn inte inkluderas i 

processen ökar risken att de drabbas av ångest och osäkerhet. En annan aspekt av detta, 

som beskrivs av Bøge och Dige (2006), är att barn som inte inkluderas och som själva 

måste kämpa för att förstå vad som har hänt, kan få svårt att koncentrera sig. 

Dyregrov (1994) hävdar att genom att låta barn vara delaktiga tillsammans med vuxna, 

kan gemensamma förutsättningar skapas för att barn och vuxna ska kunna samtala om 

sorgen. Detta öppnar upp för samtal både när något nyligen skett, men även för det som 

kan uppstå senare under livets gång. Å andra sidan menar Dyregrov (2007) att om barn 

inte vill prata, är det viktigt att inte pressa dem. Det finns barn som inte alls vill tala om 

det som inträffat, han menar då att vuxna vid sådana tillfällen bör avvakta och istället hitta 

anledningar att föra det på tal senare när barnen är mer mottagliga. Dyregrov (2007) 

beskriver vidare att barn ofta bearbetar saker som hänt genom icke verbala uttryck, men 

att vuxna är dåliga på att uppfatta dessa signaler. 

Barns delaktighet i sorgen 

Benkel (2015) och Björklund och Eriksson (2000) framhåller att vuxna ofta vill skydda 

barn från att vara med om livets mörka delar. I tron att vuxna skyddar barnen, kan det 

istället innebära att “omsorgen” håller barnen utanför det hemska som händer. Även om 

detta ofta kommer ur välmening, så menar författarna att det kan det leda till att barn 

känner sig uteslutna. Det i sin tur kan leda till att barn själva skapar en fantiserad version 

av det som skett, och i vissa fall kan det vara värre än verkligheten. Författarna betonar 
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därför att vuxna inte bör skydda barn från allt det mörka, smärtsamma och verkliga, utan 

att de istället bör skydda dem i den verkligheten.  

Benkel (2015) framhåller att ett sätt att hjälpa barnen i den verkligheten kan vara att göra 

dem delaktiga tillsammans med de vuxna. På så vis kan barnen få en djupare förståelse för 

hur livet kan te sig. Det i sin tur kan bidra till användbara erfarenheter om hur man kan 

hantera olika sorgesituationer som kan uppstå genom livets gång (Benkel, 2015). 

Liknande beskriver även Björklund och Eriksson (2000) att genom att ha en tilltro till 

barnets egen förmåga att hantera det “svåra och hemska” kan barn känna ett större stöd 

från de vuxna. Finns det en grundsyn att barn är gjorda för att klara livets svåra sidor så 

kan vuxna dela och möta livets alla delar tillsammans med barnen på ett mer öppet sätt. 

Björklund och Eriksson menar att de viktigaste redskapen för att uppnå detta, är 

delaktighet och gemenskap. Falk (2013) delar denna uppfattning och beskriver att det 

finns en huvudregel att barn som befinner sig i en svår situation ska få möjlighet att vara 

delaktiga. Det viktiga i delaktigheten är, enligt henne, att de ska få veta vad som händer 

och att vuxna berättar vad som sker i klartext. Å andra sidan påstår Benkel (2015) att man 

bör vara vaksam med hur detaljerat barn får ta del av olika livssituationer, eftersom vissa 

saker kan vara både obehagliga och skrämmande. Hon menar således att det är viktigt att 

barnets ålder och uppskattade mognad får avgöra i hur stor utsträckning barn får delta. 

Björklund och Eriksson (2000), delar detta perspektiv. De menar att de är vuxnas uppgift 

att bemöta barns frågor med ärlighet och att göra dem delaktiga, men att vuxna samtidigt 

måste respektera barns egna fantasier och tankar.  
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Teoretisk bakgrund 
Vi kommer här nedan beskriva Erich Lindemann och Johan Cullbergs kristeorier, som har 

varit inflytelserika inom psykologin. Dessa teorier kan bli värdefulla för vårt syfte och 

frågeställningar, då de handlar om sorgeuttryck samt att bemöta människor i sorg. Enligt 

Persson (1995) är det Cullbergs förtjänst att det kristeoretiska synsättet uppmärksammats i 

vidsträckta kretsar. Lindemanns sorgeteori, å andra sidan, tillhör uppstarten av liknande 

studier. Lindemann bröt den tabubelagda tystnaden om ämnen som rör sorg och död 

(Persson, 1995). Vi utgår från hur Persson (1995) beskrivit dessa två teorier i boken “Att 

möta människor i kris - om kristeori och krisbistånd”.  

 

Erich Lindemanns kristeori 

Lindemann var en psykoanalytisk orienterad läkare som genom en studie försökte 

tydliggöra begreppet sorg. Lindemann utförde sin studie genom att genomföra långa 

psykiatriska intervjuer med människor vars närstående nyligen avlidit. Detta gjorde han 

för att försöka få fram dessa människors reaktioner och upplevelser av det som skett. 

Avsikterna med studien var att försöka beskriva den akuta sorgen samt att ta reda på hur 

människan hanterar sorg över tid. Utifrån detta grundade han en kristeori (Persson, 1995) 

som innefattar fem sorgesyndrom: 

1. Somatiska symtom - Detta symptom kan, enligt Persson (1995) kännetecknas av djupa 

andningar, ofta i samband med tankar på den som gått förlorad. Ett annat delsymptom kan 

visas genom att man inte längre har orken att göra sådant som man tidigare gjort med 

glädje, detta på grund av enorm trötthet.  

2. Ivrigt sysslande med föreställningar om den avlidne - Detta symptom består av två 

särskiljbara delsymptom. Det första visar sig genom att den anhörige har ett behov av att 

ständigt påminna människor om den förlorade. Detta gör denne genom att berätta 

historier, visa bilder och ting som kan knytas an till den döde. Det andra belyser behovet 

av att “glorifiera” den avlidne, genom att den döde exempelvis tilldelas flera positiva 

egenskaper (Persson, 1995). 

3. Skuldkänslor - Detta symptom kommer, enligt Persson (1995), till uttryck genom 

språkliga självanklagelser, ångest, dåligt samvete över det som gjorts eller inte gjorts i 

relationen till den döde. Det är beaktningsvärt hur “fantasifull” den sörjande kan vara när 

det kommer till att länka ihop det inträffade med skuld. 

4. Fientliga reaktioner - Denna reaktion kan betecknas genom vrede och ilska. Uttrycket 

av ilskan kan vara tydlig medan riktningen kan vara otydlig. Persson (1995) framhåller att 

det i vissa fall kan förekomma att ilskan riktas mot den döde, på grund av en känsla av 

övergivenhet. 

5. Förlust av tidigare beteendemönster- Detta beteende kan ofta komma till uttryck 

genom exempelvis isolering och passivisering. Det isolerade beteendet kan kopplas 

samman med känslor som den sörjande upplever, på grund av osäkerheten många 

människor uppvisar i mötet med den som är i akut sorg. Det i sin tur leder till att den 

sörjande tolkar sig vara en börda för omgivningen. Tendenser till passivisering kan visa 

sig genom att den som befinner sig i akut sorg tvingas begränsa sig från vardagliga 

aktiviteter, på grund av trötthet, som kan kopplas samman med det somatiska symptomet 

(Persson, 1995). 
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Sorgens hanterande över längre tid 

Enligt Persson (1995) beskriver Lindemann, utifrån två punkter, vad som behövs för att 

kunna bearbeta sorgen på ett konstruktivt sätt. Det första innebär att man både på ett 

rationellt och känslomässigt sätt kan ta till sig innebörden av dödsfallet. Det andra innebär 

att man både tillåter sig själv och att omgivningen tillåter den sörjande att ge uttryck för de 

känslor dödsfallet väckt.  

Dessa två punkter kan uppfattas som självklarheter, men kan i praktiken vara svåra att 

förverkliga. Den första punkten kan förstås som problematisk eftersom man “ombes” att 

acceptera förlusten utan större motstånd. Detta krockar med vårt psykiska försvar som 

automatiskt försöker förhindra känslor som orsakar smärta och ångest. Den andra punkten 

kan å ena sidan förstås som att det är nödvändigt att få ge uttryck för sina emotionella 

känslor. Å andra sidan uppfattas den problematisk på grund av att vi idag lever i en tid där 

kunskapsbegåvning och det intellektuella anses vara mer betydelsefullt än emotionella 

begåvningar. I sin tur kan det sätta begränsningar på hur människor upplever sig kunna 

uttrycka sorger och kriser, utifrån vad som anses vara lämpligt inom samhällets ramar 

(Persson, 1995).  

 

Johan Cullbergs kristeori 

Johan Cullberg har lång erfarenhet inom vetenskapligt och kliniskt arbete. I hans arbete 

ingick att lyssna till många människors livsöden och sorg. Utifrån dessa möten gjorde han 

studier som i sin tur gav upphov till en kristeori (Persson, 1995). 

Fyra aspekter av en kris 

Cullberg har i sin definition av kris fyra viktiga aspekter som måste tas hänsyn till. Den 

första aspekten handlar om själva incidenten. Den andra innefattar den individ som 

påverkas av krisen och vad som sker inuti för denne i situationen. Den tredje aspekten 

handlar om hur man som utomstående kan uppfatta hur krisen ter sig för individen. Den 

fjärde och sista aspekten handlar om utomståendes samspel med individen som är drabbad 

(Persson, 1995). 

Cullberg beskriver att man inte alltid kan koppla ihop dessa fyra aspekter med incidenten, 

utan att det beror på hur krisen upplevs och uppfattas av den som drabbas. Den fjärde 

aspekten är av stor vikt och kan kopplas ihop med Lindemanns femte sorgesyndrom, det 

vill säga att den drabbades benägenhet att isolera sig kopplas ihop med de utomståendes 

sätt att möta sorgen hos den drabbade. Cullberg skriver även att människor som inte är 

utbildade inom krishantering, är viktiga för den som är drabbad. Att möta den drabbade 

med värme och omsorg, gör att det inte spelar någon roll om man är utbildad eller inte. 

För att en bearbetningsprocess ska starta, måste den som befinner sig i kris få uttrycka sina 

känslor och de affekter som kommer med krissituationer (Persson, 1995). 
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Sammanfattningsvis 

Dessa två teorier riktar sig inte nödvändigtvis mot barn, utan beskriver den generella 

uppfattningen om människor i kris och sorg. Hall och Dovelius (1999) framhåller, i deras 

projekt som syftade till att starta stödgrupper för barn i kris, att barns sorg inte går att 

jämföra med vuxna eftersom barn befinner sig i olika faser i utvecklingen. Däremot 

beskriver Almqvist, Lillvist och Granlund (2011) att barn på senare tid fått ta plats i 

debatter om psykisk ohälsa. Författarna menar att det uppmärksammats att även yngre 

barn kan lida av stressrelaterade besvär, ont i magen och sömnsvårigheter. Tidigare har 

sådana symptom enbart uppmärksammats bland vuxna och i väldigt liten utsträckning 

bland äldre barn och ungdomar. Vidare redogör författarna andra beteenden som kan visa 

sig bland yngre barn i “ohälsa”, som exempelvis passivitet, utåtagerande beteende, 

svårighet med koncentrationen samt bestående nedstämdhet. Med detta sagt anser vi ändå 

att Lindemanns och Cullbergs kristeorier kan vara relevanta för att förstå arbetet med 

barns sorg i förskolan.  

Vi bedömer att Lindemanns sorgesyndrom kan vara betydelsefulla i förhållande till vår 

första frågeställning, eftersom de beskriver hur sorg kan komma till uttryck. Vi anser även 

att Lindemanns redogörelse för sorgens hanterande över längre tid, som belyser 

bemötande, kan kopplas samman med vår andra frågeställning: vilka tankar har 

förskollärare om barns egen roll i sorgen samt bemötandet gentemot barn i sorg i 

förskolan? Cullbergs fyra aspekter av en kris (själva incidenten, individen som påverkas 

av krisen och vad som sker inuti denne, hur utomstående kan uppfatta hur krisen ter sig 

för den drabbade, samt utomståendes samspel med den som är drabbad) menar vi att, 

framförallt aspekt tre och fyra, kan vara betydelsefull i detta arbete, eftersom den 

beskriver vilka aspekter man som utomstående bör ta hänsyn till. Det i sin tur tänker vi 

kan bidra till en ökad kunskap i förskollärares möte med barn i sorg. Vi anser att dessa två 

teorier tillsammans kan ge en samlad bild som kan relateras till vårt syfte och 

frågeställningar.  
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Metod 

I denna del av arbetet kommer vi att presentera vårt val av metod. Avsnittet kommer att 

innefatta varför vi valt den metod vi valt, hur vi valt respondenter samt hur vi samlat in 

vår data. Därefter kommer vi att beskriva hur vi har bearbetat vårt material, vilket vi har 

gjort med hjälp av våra teorier samt delaktighetsbegreppet som tidigare presenterats. Vi 

kommer även att beskriva hur vi följt de forskningsetiska riktlinjerna, och till sist kommer 

vi diskutera eventuella för- och nackdelar av den valda metoden.  

Undersökningsmetod - Vi har valt att använda oss av kvalitativ intervju som metod, då 

vi eftersträvade att få en så klar och detaljerad bild som möjligt över förskollärares egna 

erfarenheter och tankar om det valda ämnet. Kvalitativ intervju skulle kunna liknas med 

ett vanligt vardagligt samtal, med den skillnaden att samtalet har ett förbestämt fokus. Det 

är sedan upp till den som håller i intervjun att samtalet följer ämnet (Kihlström, 2007). 

Genom kvalitativa intervjuer anser vi att vi kan uppnå ett praktiknära perspektiv på det 

valda området. Detta eftersom kvalitativ metod syftar till att ge så uttömmande svar som 

möjligt (Johansson & Svedner, 2010). En metod som ger fylliga svar upplever vi vara 

viktigt för oss i och med att vårt syfte och frågeställningar i detta arbete, handlar om att 

bidra med kunskap.   

Urval och avgränsningar - I denna studie har vi valt att intervjua sex olika verksamma 

förskollärare, i två olika kommuner. En del av våra respondenter har vi sen tidigare en 

anknytning till, genom att vi arbetat i samma verksamhet. Med tanke på att vi valt att 

studera ett ämne som kan vara känsligt, har det till viss del varit svårt att hitta informanter. 

Christofferssen och Johannessen (2015) beskriver att informanter av olika anledningar kan 

välja att avstå från att delta i olika typer av intervjuer. Detta på grund av att de exempelvis 

inte har tid eller att de tycker att det känns utpekande att dela med sig av sitt arbete och 

sina erfarenheter. För att hitta fler informanter fick vi tips av verksamma förskollärare, 

som själva tyckte sig sakna erfarenhet av barn i sorg, att höra av oss till pedagoger de 

visste hade mer erfarenhet inom området vi valt att studera. Det har i sin tur inneburit att 

vi fått träffa och intervjua pedagoger som haft erfarenhet av barn i kris och sorg.  

Vi har intervjuat sex stycken förskollärare, som var mellan 35 och 64 år gamla. De har 

varit verksamma inom förskolan i 7 - 42 år. Samtliga har under sitt yrkesliv arbetat med 

barn i åldrarna ett till sex år. Vid intervjutillfället var det en variation i vilken ålder de 

arbetade med just då, med en täckning av alla åldersgrupper förutom ettåringar.  

Datainsamlingsmetod - Vi har samlat in vår data genom våra kvalitativa intervjuer. Vi 

strukturerade upp våra intervjuer utifrån olika områden. Vi startade med frågor gällande 

respondenten, så att vi fick en kort uppfattning om förskolläraren och hur deras 

yrkesbakgrund sett ut. Sedan bestod intervjun av två underrubriker, nämligen “Barns 

sorg” och “Pedagogens tankar om att möta barn i sorg” (se bilaga 2). Under den första 

rubriken hade vi frågor rörande barns sorg och sorgeuttryck, och under den andra rubriken 

hade vi frågor som berörde pedagogers tankar om barns delaktighet samt bemötande. Vi 

valde att använda oss av öppna frågor i så stor mån som möjligt eftersom att öppna frågor 

gör det möjligt för respondenten att välja vilket svar denne vill ge, och den som frågar vet 

inte vad den kommer få för svar på frågan i förväg (Hägg & Kuoppa, 2007).  

Under intervjun valde vi att samla in materialet via ljudinspelning, för att kunna lyssna 

vad som framkommit under intervjun i efterhand. Vi använde även inspelningarna i ett 
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senare skede, för att transkribera det våra respondenter svarat ord för ord. I resultatet 

presenteras vissa citat från respondenterna, vi har dock valt att använda fiktiva namn på de 

vi har intervjuat. De fiktiva namnen, och hur länge de arbetat som förskollärare i 

verksamheten är:  

Elsa - 2 år verksam  

Lena - 20 år verksam 

Erika - 42 år verksam 

Johanna - 29 år verksam 

Lisa - 37 år verksam 

Stina - 39 år verksam  

Forskningsetiska överväganden - Vi har under arbetes gång utgått från samt lutat oss 

mot Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska riktlinjer. När vi tog kontakt med 

respondenterna framgick det tydligt att deltagandet var frivilligt. Därefter skickade vi ut 

ett missivbrev (se bilaga 1) och med hjälp av detta informerades samtliga respondenter om 

deras rättigheter under intervjuns gång. I brevet framkommer deras rätt att avbryta 

intervjun, att vi använder oss av fiktiva namn samt syftet med vår forskning. För att ingen 

oberättigad ska komma åt det material vi har behandlat, har vi hanterat respondenternas 

uppgifter i förtrogenhet. 

Analysmetod - Första steget i vår analys var att vi började gruppera respondenternas svar 

utifrån olika områden. Dessa områden känner läsaren igen från bakgrunden: barns sätt att 

uttrycka sig i sorg, barns sorgeuttryck i olika åldrar, pedagogers bemötande gentemot barn 

i sorg, förutsättningar för att möta barn i sorg, samtalets betydelse i barns sorg och barns 

delaktighet i sorgen. Vi fick även lägga till ett område som framkom genom 

förskollärarnas gemensamma synvinklar från intervjuerna, nämligen pedagogers 

kunskaper om barns sorg. 

Grupperingen gick till så att vi fördelade förskollärarnas svar om olika områden, med 

utgångspunkt i det majoriteten svarat samt avvikelser. Därefter tog vi hjälp av 

delaktighetsbegreppet samt delar av Lindemanns och Cullbergs kristeorier för att plocka ut 

nyckelord från intervjuerna (se tabell 1). Vi var även öppna för andra nyckelord. Ett 

exempel på detta syns i följande citat, där vi markerat nyckelorden med fet stil: 

Intervjufråga: 

Hur upplever du att barns sorg kan komma till uttryck i förskolan? 

  -Kan du ge exempel? 

Lena: “En del barn kan ju visa det väldigt starkt i sitt sätt. Gråta, visa utåt bli mer utåtagerande, 

tror jag sådär. Skrika, en del barn har väldigt lätt för att berätta. Men en del barn tror jag blir 

mer, att de stänger av, på det sättet att de blir mer tillbakadragna kanske...att de blir väldigt 

annorlunda i sitt sätt att vara, de kanske blir mer tysta… de är ju också väldigt individuellt hur 

man blir…” 

Sedan sammanfattade vi respondenternas svar, utan att ändra den huvudsakliga 

innebörden. Därefter förde vi samman alla intervjuade förskollärares svar till en samlad 

berättelse, där respondenternas likheter och variationer framträder. För att stärka de 

resultat som framkom under arbetet har vi valt att ge exempel med hjälp av citat. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) kan citat ge berättelsen liv och trovärdighet.  
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Tabell 1: visar hur vi har anpassat Lindemanns och Cullbergs kristeorier samt 

delaktighetsbegreppet till vårt arbete. 

Frågeställning Teori/begrepp Del av teori/begrepp Anpassning till vårt arbete 

Fråga 1 

På vilka sätt 

upplever 

förskollärare att 

barns sorg 

kommer till 

uttryck i 

förskolan? 

Lindemanns 

Sorgesyndrom 

Somatiska symptom  Barn som uttrycker kroppsliga 

symtom, exempelvis magont och 

trötthet 

Ivrigt sysslande med 

föreställningar om den 

avlidne 

Barn pratar mycket om den de förlorat, 

det kan exempelvis komma till uttryck 

genom leken, att rita och fantasin 

Skuldkänslor Barn kan koppla samman det som 

inträffat med skuld och 

självanklagelser 

Fientliga reaktioner Barn kan ge uttryck och reaktioner för 

det som skett på många olika sätt. 

Exempelvis genom tårar, nedstämdhet, 

ilska, aggressivitet, frustration och 

tysthet 

Förlust av tidigare 

beteendemönster 

Barn kan dra sig undan, vill inte längre 

delta eller göra saker som de vanligtvis 

brukar samt förändras i sitt beteende  

Fråga 2 

Vilka tankar har 

förskollärare om 

barns egen roll i 

sorgen samt att 

bemöta barn i sorg 

i förskolan?  

Lindemanns 

teori om  

sorgens 

hanterande 

över längre tid 

Punkt 1: Innebär att man 

både på ett rationellt och 

känslomässigt sätt kan ta till 

sig innebörden av dödsfallet 

Förskollärarnas tankar om hur arbetet 

med sorg skulle kunna bidra till att 

barnen tar till sig innebörden av det 

som inträffat, både känslomässigt och 

förståndsmässigt 

Punkt 2: Innebär att man 

både tillåter sig själv och att 

omgivningen tillåter den 

sörjande att ge uttryck för de 

känslor dödsfallet väckt 

Förskollärarnas tankar om hur barn 

tillåts ge uttryck för sina känslor i 

förskolans vardag 

 Cullbergs teori 

om fyra 

aspekter av en 

kris 

Aspekt 3: Hur man som 

utomstående kan uppfatta 

hur krisen ter sig för 

individen 

Förskollärarnas tankar och 

uppfattningar om barns uttryck av 

sorgen 

  Aspekt 4: Utomståendes 

samspel med individen som 

är drabbad 

Förskollärarnas upplevelser och tankar 

om att bemöta och samspela med barn 

i sorg 

Fråga 2 

Vilka tankar har 

förskollärare om 

barns egen roll i 

sorgen samt 

bemötandet 

gentemot barn i 

sorg i förskolan?  

Delaktighet Barns delaktighet i 

förskolan, innebär att barnen 

har rätt att få sin röst hörd. 

Att vuxna lyssnar och har 

tillit till barns förmågor, 

tolkar deras agerande samt 

intar ett förhållningssätt 

utifrån barnens premisser 

Förskollärarnas tankar och upplevelser 

om barns roll i sorgearbetet  
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Metoddiskussion  

Vi anser, utifrån vårt syfte och frågeställningar, att kvalitativa intervjuer är en passande 

metod eftersom vi valt att undersöka förskollärares egna tankar och upplevelser om barn i 

sorg. Något annat vi upplever positivt med intervjuer, är att vi kan vara närvarande i 

samtalet. På så vis kan vi ha uppsikt över om pedagogerna missuppfattar någon fråga, eller 

kommer in på ämnen som inte är relevanta för vårt arbete. Nackdelarna med att endast 

använda intervju som metod är däremot att vi inte kan säkerställa om respondenterna talar 

sanning eller om de förskönar sina svar. Vid intervjuerna använde vi oss av 

ljudinspelning, fördelarna med det anser vi vara att man kan gå tillbaka och lyssna på det 

som sagts. Nackdelarna kan dock vara att vissa inte känner sig bekväma med att det de 

säger spelas in. Vi tror att det som påverkat resultatet av vårt arbete till största del är 

urvalet, eftersom vi har intervjuat förskollärare som varit relativt erfarna inom området. 

Om vi valt att slumpmässigt hitta respondenter, hade svaren kunnat se annorlunda ut. 

Detta då de respondenter vi intervjuat, som själva befunnit sig i situationer med barn i 

sorg, uttryckt sig enligt sin egen mening, ändå ha bristande erfarenhet och framförallt 

kunskap inom området. Respondenterna uttryckte sig därför ha svårt att svara på vissa 

intervjufrågor. Vår uppfattning är, att om vi använt oss av slumpmässigt urval, hade vi 

kunnat få respondenter som helt saknat erfarenhet inom området. Det i sin tur, tror vi, 

hade kunnat leda till att vi inte fått lika uttömmande svar, vilket hade påverkat resultatet.  
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Resultat 

Här nedan presenteras resultatet av våra kvalitativa intervjuer. Förskollärarnas svar har 

kategoriserats utifrån våra frågeställningar. 

På vilka sätt upplever förskollärare att barns sorg kommer till uttryck i 

förskolan? 

Barns sätt att uttrycka sig i sorg 

Under intervjuerna har det blivit tydligt att samtliga förskollärare upplever att barns 

uttryck vid sorg, kan vara väldigt individuella och komma till uttryck på många olika sätt. 

De vanligast förekommande uttrycken som förskollärarna beskriver barns sorg med, är att 

barnen kan bli ledsna, tysta, aggressiva eller inbundna. Johanna berättar att: 

“Barnen kan bli ledsna, vara ledsna, de kan bli inåtvända men de kan också bli utåtagerande... 

Det kan te sig på så många olika vis… Som jag sa tidigare så kan en del bli väldigt instängda, de 

stänger av och de sluter sig i sig själva, att de är ledsna på de viset, de blir tysta och sådär. Vill 

inte leka och vill inte göra någonting... Medans andra kan bli mer utåtagerande, de kan både bli 

högljudda och det kan bli att de slåss på det viset…” 

Alla förskollärare beskriver att de i vissa situationer upplevt att barnen haft svårt att sätta 

ord på vad de känner, men att sorgen då visat sig genom andra känslouttryck. Vidare 

berättar en del av förskollärarna att barn, i vissa fall, pratar väldigt mycket och gärna till 

alla som vill lyssna. Lena uttrycker att: 

“En del barn kanske vill berätta samma sak, flera gånger, för många olika personer…  För så kan 

det ju också vara ibland, att barnet vill prata om det jättemycket, för alla som bara vill lyssna” 

Samtidigt uttrycker förskollärarna att barn även kan bli inbundna och dra sig undan, och 

när de gör det, tolkar vi det som att förskollärarna ändå upplever att de märker att det är 

något som inte står rätt till. Ett sådant exempel framkommer i Lisas intervju: 

“Vissa barn blir ju väldigt tysta, kanske inte säger så mycket men att man då upptäcker att 

någonting är fel. De liksom drar sig undan och vill inte prata. Man ser att något är fel men man 

vet inte varför...” 

Alla intervjuade förskollärare poängterar att barns sorg kan komma till uttryck på andra 

sätt än genom enbart ord. De beskriver bland annat leken som en viktig del i barns 

sorgeuttryck och bearbetning. Förskollärarna talar om leken som en annan form av språk, 

där barn kan gestalta saker de erfarit, samtidigt som större delen av förskollärarna även 

beskriver leken som ett “avbrott”, ett medel och ett sätt för barn att “gå in och ut ur 

sorgen”. Erika berättar: 

“...så ser barnet något som händer i något hörn och någon kompis som leker någonting, någon 

kompis som springer förbi och helt plötsligt så är det de som är det primära för barnet…”  

Två av förskollärarna svarar att barns sorg kan komma till uttryck genom att barnen 

exempelvis tappar matlusten, inte vill leka eller att de kontinuerligt uttrycker att de har ont 

någonstans, exempelvis uttrycker Johanna att: 

“Jag tänker till exempel att, barn kan ju ofta yttra sig i att de går tillbaka i utvecklingen. Att de till 

exempel kan börja kissa ned sig, som de inte gjort tidigare... eller att de slutar äta, alltså att de 

inte är lika “duktiga” på att äta, de vill inte... Ja, det blir sådana saker det yttra sig i också...” 
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Elsa beskriver på ett liknande sätt under hennes intervju: 

“…ibland kan ju barn säga saker för att jag ska bli glad eller nöjd.  Men de kanske egentligen inte 

finns någon förståelse bakom... Ibland kanske det sker genom att ett barn blir utåtagerande, eller 

klagar på ont i magen varje dag”  

Barns sorgeuttryck i olika åldrar 

Alla förskollärare som intervjuats framför åsikten att barns ålder kan påverka på vilket sätt 

barn uttrycker sig när de befinner sig i sorg. Samtidigt som de beskriver att åldern kan 

vara en faktor, så belyser de även att det många gånger kan vara väldigt individuellt. De 

menar att det kan handla om tidigare erfarenheter, hur vana barnen är att känna och i 

vilken utsträckning de tillåts att uttrycka sig, både i hemmet och på förskolan. 

Förskollärarna uttrycker en gemensam bild över att de upplever att det är svårare med de 

yngsta barnen. Exempelvis uttrycker Erika att:  

“De svåraste är ju när de är jättesmå… De har jag ingen erfarenhet av ... men när de är riktigt 

små alltså...pyttesmå…ett år ett och ett halvt, två är det ju ännu svårare…” 

Trots den generella upplevelsen om de yngre barnens sorgeuttryck, framgår inga tydliga 

anledningar till varför det uppfattas svårare. Vissa uttrycker dock att de yngre barnen inte 

har så stor förståelse av det som sker samt att de har svårigheter att uttrycka sig verbalt. 

När de å andra sidan beskriver de äldre barnen, framgår det att samtliga förskollärare 

upplever att barnen vid äldre åldrar både börjar uttrycka sig mer verbalt och att de hela 

tiden utvecklar sin förståelse. 

Vilka tankar har förskollärare om barns egen roll i sorgen samt bemötandet 

gentemot barn i sorg i förskolan?  

Pedagogers kunskaper om barns sorg 

Alla förskollärare som intervjuats har uttryckt att de tycker att barn i sorg är ett väldigt 

viktigt område, men att det inte uppmärksammas så mycket inom förskolan. Samtliga 

beskriver att de upplever att det finns väldigt få utbildningar, fortbildningar och 

föreläsningar som erbjuds inom området. En del av dem menar att de inte kan minnas att 

de, en enda gång, under deras yrkesverksamma år fått ta del av någon slags utbildning 

inom ämnet. Ett sådant exempel framkommer under intervjun med Elsa: 

“Det känns ju som att det här måste man lära sig jättemycket mer om, för man sitter ju som bara 

och famlar sig fram i mörkret. Jag sitter ju och gissar nu (när jag svarar på era frågor) ... Hur jag 

som medmänniska bör agera, men det är ju inte som att jag har någon vetenskap i ryggen eller att 

jag fått handledning …”   

En gemensam bild de intervjuade förskollärarna ger, är att det saknas kunskap inom 

området. På grund av det lutar de sig tillbaka på tidigare erfarenheter, och handlar utifrån 

hur de anser att man som medmänniska bör agera och bemöta barn i sorg. Förskollärarna 

är eniga i att de tycker att personal inom förskolan borde få mer utbildning om barn i sorg. 

Samtidigt som en av dem pratar väldigt gott om de resurser de kan ta hjälp av vid 
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krissituationer, såsom exempelvis Elevhälsan, kyrkan, Socialtjänsten, barnpsykologer och 

Röda korset. 

Pedagogers bemötande gentemot barn i sorg 

Vissa aspekter som förskollärarna anser vara väldigt viktiga när det handlar om att bemöta 

barn i sorg, framkommer under intervjuerna. De upplever att det är otroligt viktigt att vara 

lyhörd för det barnen visar, förmedlar och även det barnen inte förmedlar. Samtliga 

upplever att det är viktigt att inte “sätta ord i barnets mun”.  De beskriver vikten av att inte 

ha förutbestämda förväntningar på barnen, exempelvis utifrån sina egna erfarenheter och 

känslor. Däremot råder det delade meningar om man ska bemöta barnens sorg med att dra 

egna paralleller till egna erfarenheter om sorg eller inte. Vissa av de intervjuade 

förskollärarna upplever att man kan använda sig av egna erfarenheter i mötet med barnet i 

sorg, medan Lena uttrycker att man inte bör göra det, eftersom det ska handla om barns 

sorg, inte de vuxnas: 

“...att man inte blandar in så mycket egna erfarenheter och baserar ens egna känslor på barnen. 

För de är ju deras sorg inte min. Och vi ska vara ett stöd, och jag tycker inte man ska dra 

paralleller till sitt eget liv, för att trösta så.” 

Under intervjuerna framkommer det vidare att förskollärarna upplever att det är viktigt att 

komma ihåg att barn är individuella individer, och att sorgen därför kan te sig på många 

olika sätt. Samtliga förskollärare anser att förhållningssättet gentemot barnen är av stor 

vikt när det gäller bemötandet av barn i sorg. Större delen av de intervjuade förskollärarna 

uttrycker även att det är av stor vikt att “gå ned på ett barnperspektiv”, att lyssna till 

barnen och vara följsamma till deras reaktioner och bearbetning av det som inträffat.  

Alla förskollärare berättar att de i arbetet med barn i sorg och framförallt i bemötandet, 

upplever att det är viktigt att barnen får känna att alla känslor är tillåtna. Att det inte finns 

några rätt eller fel utan att allt är normalt och tillåtet. De beskriver vidare i intervjuerna att 

deras roll som vuxen är att våga möta barnen utifrån där de befinner sig och även i de 

känslor som barnen har ett behov att uttrycka. Elsa beskriver: 

“Att lyssna, våga stanna upp eller våga köra på och gasa. Inte förvänta sig så mycket. Utan mer, 

möta dagen som den kommer... Våga möta, det som kan komma upp. Våga ta på det, våga prata 

om det. Och just ett accepterande om att känslor är okej, det är ingenting vi ska stoppa undan. Det 

behöver inte alltid va roligt, man behöver inte alltid vara glad... man behöver inte alltid känna 

inspiration. Utan man får ha tuffa dagar, och skapa ett tillåtande till det.” 

Den “varma famnen” är något alla förskollärare pratar ömt om. Att den alltid ska finnas 

tillgänglig för den som vill och behöver, att barnen ska få känna närhet och ha ett knä att 

sitta i. Vissa av dem beskriver även böcker och bilders betydelse när det handlar om att 

bemöta barn i sorg. De upplever att dessa kan vara bra verktyg för att öppna upp till 

samtal tillsammans med barnen. Johanna berättar att: 

“Närhet är A och O, att barnen känner att jag finns nära barnet... de är inte alltid, men många 

gånger vill ju barn känna den här närheten när de är i sorg. Men de finns ju även många barn 

som stänger av också. Men jag tänker att även om barnet gör de så är det viktigt att vi finns 

nära.” 
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Förutsättningar för att möta barn i sorg 

En god kontakt med vårdnadshavarna är något alla förskollärare tycker är av stor vikt, när 

något sker och ett barn hamnar i sorg. En anledning till detta är enligt de flesta 

förskollärarna, att det underlättar i mötet med barnen. Samarbetet med vårdnadshavarna 

kan leda till att barnens sorg kan synliggöras, samt bidra till ett gemensamt 

förhållningssätt gentemot barnen. En del av de intervjuade förskollärarna framhäver att 

om det brister i kommunikationen med vårdnadshavarna om det som skett, så har de som 

förskollärare sämre förutsättningar att kunna bemöta barnet i sorg. Lena ger under hennes 

intervju ett exempel: 

“Jag tycker att man följer varandra i barns sorgeprocess, att man bygger en bro emellan så man 

vet vad som händer hemma och vad som händer här...” 

Det visar sig att större delen av de intervjuade förskollärarna är eniga i sina svar gällande 

förskolans roll för barnet i sorg. De flesta menar att förskolan kan bli en fristad för barnen 

som befinner sig i sorg, genom att allt får vara som vanligt där. De anser att det är av vikt 

att de vardagliga rutinerna finns kvar för barnen, när allt runt om raserats. Förskollärarna 

anser även att ett andrum kan vara bra för någon som befinner sig i sorg. Att få befinna sig 

i ett sammanhang där sorgen inte är påtaglig hela tiden, vilket vi tolkar att förskollärarna i 

detta fall, menar kan vara på förskolan. Elsa uttrycker: 

“…Det inte är som det brukar vara hemma, men på förskolan där jag är min största vakna del av 

dygnet, där är allt som det brukar vara. Där vet jag vad jag vågar förvänta mig, där får jag vara 

den jag är och där jag är.”  

Genom intervjuerna framkommer att alla förskollärare anser det vara av vikt att hela 

arbetslaget informeras när det uppstår en krissituation som innebär att ett barn hamnar i 

sorg. Alla förskollärare poängterar vikten av att ha ett nätverk runt sig, ifall det skulle 

uppstå en krissituation. Detta nätverk beskriver de kunna vara förskolerektor, 

socialtjänsten, specialpedagog, kurator och psykolog. 

En krislåda är något som, enligt förskollärarna, finns på alla förskolor. Det är dock stor 

variation kring kunskapen om vad just deras krislåda innehåller, var den finns och hur den 

används. Det som däremot är gemensamt för samtliga förskollärare är att de har en 

uppfattning om vad en sådan låda generellt sett kan innehålla. Ett sådant exempel 

framkommer i intervjun med Johanna: 

“Jag blir lite osäker på hur de ser ut i just den här sorgelådan, men i en del sorgelådor brukar 

man ju ha det här häftet med telefonnummer. Man har ju oftast en duk, och ett ljus och en ram för 

att kunna sätta in ett foto i. Om det skulle vara så att man behöver det... Jag tror tillochmed att det 

brukar vara tändstickor där i. De är de sakerna, ja sen kan de ju skilja om de är några andra 

saker man har där i också. Men ljus, duk och ram brukar som vara standard, och nu ska jag vara 

ärlig och säga att jag vet inte riktigt vart den är…” 

Barns delaktighet i sorgen 

Samtliga förskollärare betonar att barns röster ska få framträda och tas på allvar. Det 

framkommer under intervjuerna att de flesta förskollärarna anser att det är av vikt att man 

som vuxen hjälper barnen att sätta ord på det som skett, då det annars kan skapa en 
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frustration hos barnet. Vidare framkommer det att barns frågor bör besvaras samt att 

frågorna kan bollas tillbaka till barnen, så de själva får sätta ord på sorgen. 

Sammanfattningsvis är samtliga förskollärare eniga i att barns roll och delaktighet i sorgen 

har en stor betydelse. Lena betonar: 

“Jag tror att det är jätteviktigt att de får sin röst hörd, Och jag tror inte att man ska exkludera 

barnet... Inte låtsas som ingenting har hänt...”  

Barngruppens delaktighet i en krissituation där ett barn hamnat i sorg, anser alla 

förskollärarna vara av stor vikt. Anledningen till detta beskriver förskollärarna, är att de 

andra barnen kan ses som en styrka för det barn som drabbats, samt att det kan bidra till 

att föra samman barngruppen. Detta för att det skapar en större acceptans bland barnen för 

andras känslor, men även att de kan bidra till en ökad förståelse för deras egna känslor. På 

frågan om förskollärares tankar om barns delaktighet beskriver Elsa att: 

“På sikt så tror jag att det kan vara bra att göra barngruppen delaktig, att svetsa samman 

gruppen lite mer och så, jag tror att det finns en enorm styrka med det här i gruppen också... och 

att gruppen får vårda den som är i sorg, för barn är ju fantastiska på det sättet. De ser och förstår 

så mycket som vi vuxna inte fattar. De kan fånga upp det här subtila, nakna och osynliga.”  

Lena uttrycker dock att man som vuxen också bör vara försiktig med att blanda in 

barngruppen, då hon anser att det handlar om barns integritet:  

“Det kan ju vara så att barnen själva vill berätta… Jag tycker det handlar om barns integritet, att 

man inte bara babblar ur sig det till någon annan. Varken till någon annans förälder, utan att man 

hellre väntar in barnet, som är i en sorgebearbetning…” 

En del förskollärare beskriver hur man i det vardagliga, kan göra hela barngruppen 

delaktig. Det som framkommer tydligast är att använda sig av böcker som behandlar 

ämnet sorg. Utifrån böckerna menar förskollärarna, att man kan bryta ner det som inträffat 

på barnens nivå, samt att man kan prata om sorgen på ett okonstlat sätt. Några av de 

intervjuade förskollärarna menar att man även kan använda sig av temaarbete som 

behandlar sorgebegreppet. En del talar om att jobba i förebyggande syfte med ett tema om 

känslor, eftersom de anser att det kan bli enklare för barnen att känna igen sig i känslorna 

när en krissituation väl uppstår, medan andra talar om att arbeta med tema om döden när 

situationen inträffat. Vi tolkar det som att förskollärarna då menar att de kan gå djupare in 

i ämnet för att underlätta för barnen att kunna sätta ord på känslorna samt öka förståelsen. 

Stina beskriver: 

“Det är ju aldrig fel att ha ett temaarbete kring det... Det är svårt men det är ju väldigt bra att 

titta på ämnet också…prata om vad är det som händer när någon dör. Och att barnen får berätta 

om de vill det... att de får sätta ord på det så mycket som de kan…”  

Samtalets betydelse i barns sorg 

Samtalet har en betydande roll för barnen, enligt samtliga förskollärare som intervjuats. 

De upplever att det är viktigt för att barnen ska få en djupare förståelse om det som hänt. 

Samtidigt som förskollärarna belyser vikten av att barnen, genom samtal, ska få ta del av 

det som skett, finns dock en osäkerhet gällande hur mycket barnen ska få ta del av och hur 
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beskrivande man bör vara. Vissa menar att det är en svår balansgång medan andra anser 

att det som barn frågar efter är de är mogna att ta del av. Ett sådant exempel beskriver 

Johanna: 

“Ställer barnet en fråga, så bör man svara. Ganska enkelt på den frågan de ställer. Frågar de 

efter detaljer, jamen då är de mogna för att höra mer detaljer… Men de här enkla raka frågorna, 

ställer barnen sådana, då svarar vi på det, oavsett ålder” 

Trots att vissa förskollärare beskriver att det kan vara svårt att avgöra hur omfattande svar 

barn ska få ta del av, är de alla eniga om att man bör svara rakt och ärligt på barns tankar 

och frågor. Förskollärarna beskriver problematiken som kan uppstå om man avstår från att 

svara på barnen eller exkludera de i svåra frågor som rör livet. De menar att ett sådant 

förhållningssätt skulle kunna leda till att barn skapar sig en egen bild genom fantasin, 

exempelvis att de skulle kunna tro att det som inträffat är deras fel. Lisa uttrycker: 

“De kan hitta på så många ... tokiga ... de kan bli så tokigt för dem, istället för att de får veta 

konkret... Att så här är det, barnen är ganska nöjda med ärliga svar.... ” 

”…Då blir det mer jag, alltså att barnen tar på sig själva istället, att de är deras fel… Speciellt 

kanske om de inte får ta del av det som händer... “   

Ett annat exempel framkommer i intervjun med Stina: 

“...vara ärlig och säga att det här har hänt, inte säga att den har somnat in eller den har gått 

bort... för då kan de ändå tro att… jamen vadå somna in, då vaknar man ju. Eller gått bort, då 

kommer man tillbaka... Utan man ska vara ärlig och säga att den har dött...”  

Några förskollärare beskriver vidare att öppna och ärliga samtal för med sig mycket gott. 

Genom att låta barn vara delaktiga redan på förskolan, menar de att det kan bidra till en 

bra relation gällande svåra frågor och vuxna genom hela livet. Johanna uttrycker att: 

“Beroende på hur barnen får vara med och hur barnen blir bemötta under den här jobbigaste 

perioden, tänker jag att de påverkar de ju hela livet. I tonåren och senare också, så kommer det att 

följa med beroende på hur omgivningen bemöter barnet. Och hur omgivningen pratar ikring de 

som har hänt, eller förnekar det som har hänt. För så kan de ju också vara att vuxna tänker att ... 

jamen det här är ingenting som barnen ska veta, eller de här är ingenting som vi ska prata med 

barnen om. Men barnen har ju, de bär ju på den här sorgen och de har ju funderingar om vad det 

är som händer? Och kan inte vi vuxna sätta ord på det, då blir det en frustration hos barnen.... 

Många gånger så bär ju de med sig det här, hela livet.” 

Under intervjuerna framkommer att samtliga förskollärare upplever att bemötandet 

gentemot barn i sorg i tidig ålder är betydelsefullt, eftersom de menar att det kan lägga en 

grund för barns sorg genom hela livet.  
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Diskussion  

Vi har, utifrån kvalitativa intervjuer, samlat ihop material om förskollärares egna tankar 

och upplevelser, om hur barns sorg kan komma till uttryck i förskolan, barns roll i sorgen 

samt förskollärares egna bemötande i sorgesituationer. Här nedan kommer vi att diskutera 

resultatet utifrån den litteratur, tidigare forskning och de teorier vi använt oss av. 

Barns sorgeuttryck 

Resultatet visar att förskollärarna upplever att barns sorg kan komma till uttryck på många 

olika sätt i förskolan. Förskollärarna anser att det är individuellt, vilket är i likhet med det 

Willis (2002), Dyregrov (1994) samt Raundalen och Schultz (2007) redogör om barns 

sorgeuttryck. De menar att barns reaktioner på sorg kan visa sig på många olika sätt 

eftersom deras psykologiska och känslomässiga mognad är individuell. När det kommer 

till barns förståelse av olika sorgesituationer kan det se olika ut beroende på ålder (Bøge & 

Dige, 2006; Dyregrov, 1994, 2007; Falk, 2013). Hjärnans utveckling och de kognitiva 

funktionerna är det som avgör hur mycket barn förstår, menar Dyregrov (2007) och Falk 

(2013). Resultatet visar att alla förskollärare upplever att yngre barns sorgettryck är 

svårare att förstå än de äldres, då äldre barn kan ha ett verbalt språk samt att de hela tiden 

utvecklar sin egen förståelse av sorg. Förskollärarna uttrycker utifrån det, att de upplever 

att barns ålder kan påverka sorgeuttrycken. Liknande beskriver Bøge och Dige (2006) att 

ju äldre barn blir, så förändras även deras sorg. Vidare framhålls att yngre barn har svårare 

att uppfatta sorgesituationer, eftersom de kämpar med förståelsen. Äldre barn däremot, har 

ett mer utvecklat språk, de har samlat på sig mer erfarenheter och utvecklar hela tiden sin 

uppfattning om sorgen (Benkel, 2015; Bøge & Dige, 2006).  

 

Barns tidigare erfarenheter, i vilken utsträckning de sett andra sörja samt hur de själva 

tillåtits uttrycka sina känslor är något förskollärarna, i resultatet, anser kunna påverka hur 

barn kan uttrycka sin sorg. Willis (2002) beskriver, likt det förskollärarna uttrycker, att 

barns tidigare erfarenheter har betydelse för hur sorgen kan te sig. Däremot framhåller 

Dyregrov (2007) att vuxna ofta håller tillbaka sina egna känslor i sorgesammanhang för att 

“skydda” barnen. Det i sin tur kan, enligt Dyregrov (2007) samt Björklund och Eriksson 

(2000), ge negativa konsekvenser eftersom barn då kan tro att känslouttryck inte tillåts av 

omgivningen.  

 

I resultatet framkommer vad förskollärare uppfattar som typiska sorgeuttryck i förskolan. 

De ständigt återkommande uttrycken som används är att barn kan bli ledsna, aggressiva, 

tysta, inbundna, dra sig undan eller i vissa fall, berätta. Förskollärarnas beskrivningar om 

olika reaktioner kan, enligt oss, kopplas samman med Lindemanns sorgesyndrom. Det 

fjärde sorgesyndromet, som handlar om fientliga reaktioner (Persson, 1995), tolkar vi 

kunna passa in under förskollärarnas beskrivningar om att barns uttryck kan visa sig 

genom utåtagerande beteenden. Samtidigt framhåller en del förskollärare att barn ibland 

pratar väldigt mycket och gärna till alla som vill lyssna, vilket vi anser kunna vara i likhet 

med Lindemanns andra sorgesyndrom. Eftersom det, enligt Persson (1995) kan handla om 

behovet att ständigt påminna människor om det som inträffat. Under intervjuerna 

beskriver de flesta förskollärarna att när barn är tysta och drar sig undan, märker de ändå 

att något inte står rätt till. Vi har tolkat det som att förskollärarna vid sådana tillfällen 
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upplevt en förändring i barnens beteende, vilket kan liknas med Lindemanns femte 

sorgesyndrom, förlust av tidigare beteendemönster (Persson, 1995). Några av 

förskollärarna berättar även om andra uttryck som kan visa sig när ett barn är i sorg. Det 

kan exempelvis handla om att barn slutar äta, börjar kissa ned sig eller att de har ont i 

magen. Sådana beteenden tolkar vi vara i likhet med Lindemanns första sorgesyndrom, 

som handlar om de somatiska uttrycken (Persson, 1995).  

I resultatet framkommer att samtliga förskollärare ser vikten av leken och hur leken kan 

användas som ett medel för barn att pendla mellan sorg och glädje. De anser att leken, 

såväl som andra uttrycksformer är betydelsefulla för att barn ska kunna ge utlopp för sina 

känslor. Även Dyregrov (1994, 2007) och Willis (2002) framhåller leken som en viktig 

aspekt i barns sorgeuttryck. De menar att barn, genom lek och andra uttrycksformer, får 

möjlighet att bearbeta, kommunicera samt ge uttryck för sina känslor. Barn kan med hjälp 

av dessa uttrycksformer gå in och ut ur sorgen.  

 

Pedagogers tankar om att bemöta barn i sorg 

Resultatet visar att samtliga förskollärare uppfattar att det saknas kunskap inom området 

att bemöta barn i sorg. De anser att det är ett viktigt område, men att de sällan erbjuds 

fortbildning inom ämnet. Detta är i enlighet med resultaten i Dyregrov, Dyregrov och 

Idsoes (2013) studie, som visar att 90% av lärarna upplever sig ha för lite kunskap för att 

kunna stötta elever i sorg. Enligt Willis (2002), Benkel (2015) och Falk (2013) är det 

viktigt att den som ska bemöta barn i sorg har kunskap inom området. Vi tolkar dock att 

det finns olika åsikter gällande hur viktig kunskapen är i denna fråga. Bøge och Dige 

(2006) beskriver även de att pedagoger inom förskolan är osäkra när det gäller barns sorg. 

De hävdar dock, till skillnad från andra, att det inte handlar om kunskap, utan menar att 

pedagoger redan besitter de färdigheter och redskap som behövs för att kunna stötta barn i 

sorg. Jensen (2004) å andra sidan ställer sig kritisk till det, då hon anser att de största 

bristerna inom detta svåra område, är just att kunskapen om bemötandet gentemot barn i 

sorg är allt för liten.  

När det handlar om bemötandet, visar vårt resultat att förskollärarna anser det vara viktigt 

att inte ha förutbestämda förväntningar på barnen. De betonar bland annat att man inte bör 

lägga ord i barns mun, då varje sorgesituation är individuell. I likhet med detta framhåller 

Dyregrov (1994) och Raundalen och Schultz (2007) vikten av att vuxna inte betecknar 

någon reaktion som “onormal” eller får barn att känna sig konstiga i sina känslouttryck. 

När det gäller bemötandet gentemot barn i sorg framkommer, i vårt resultat, att 

förskollärarna anser det vara av stor vikt att man är lyhörd och följsam på de reaktioner 

som kommer till uttryck hos de barn som befinner sig i sorg. Vidare anser de att det är 

viktigt att inta ett barnperspektiv i mötet med barn i sorg. Vi tolkar att förskollärarnas sätt 

att tänka, beskriva och resonera om deras egna bemötande gentemot barn i sorg, går att 

likna vid Perssons (1995) beskrivning av Cullbergs tredje och fjärde aspekt av en kris. I 

den mening att förskollärarna försöker uppfatta hur krisen kan te sig, samt samspela med 

de barn som drabbats. Det överensstämmer även med det Bøge och Dige (2006) samt 

Jensen (2004) beskriver om att förskollärare har en viktig uppgift att bemöta barns sorg 

utifrån var de befinner sig, att tolka deras signaler, ta dem på allvar samt att forma arbetet 

utifrån det. Något som, enligt oss, styrker vikten av pedagogers bemötande, är det Hall 
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och Dovelius (1999) framhåller om att barns obearbetad sorg kan medföra negativa 

konsekvenser för barnen under livets gång.  

I resultatet framkommer det att förskollärarna upplever det vara viktigt att barn känner att 

alla känslor är tillåtna när de befinner sig i sorg. Detta anser vi är i likhet med Lindemanns 

teori om sorgens hanterande över tid, som handlar om att tillåta sig själv samt att tillåtas 

av omgivningen att sörja och uttrycka de känslor situationen väckt (Persson, 1995). 

Liknande beskrivs vikten av att pedagoger vågar möta barns reaktioner och uttryck i deras 

sorg, att barn ska ges utrymme på förskolan att dela det jobbiga som inträffat, oavsett hur 

det kommer till uttryck (Bøge & Dige, 2006; Dyregrov, Dyregrov & Idsoe, 2013; & 

Willis, 2002). Ovanstående kan bemötas genom att vara närvarande, trösta och ge barnen 

närhet menar de intervjuade förskollärarna.   

I mötet med barn i sorg, menar förskollärarna att en god kontakt med vårdnadshavarna är 

betydelsefull. Om det brister i kommunikation med hemmet, försämras förutsättningarna 

för att kunna bemöta barn i sorg på förskolan, beskriver förskollärarna. Det stämmer 

överens med det Bøge och Dige (2006), framhåller om att kontakten med föräldrarna är 

betydande vid krissituationer. De menar att utan en informativ kontakt kan det bli svårt för 

pedagoger att veta vad som skett och på så vis även svårt att bemöta barnen. I vårt resultat 

framkom även att alla förskolor vi besökt har någon slags krisberedskap i förebyggande 

syfte, bland annat i form av krislådor, telefonlistor och barnböcker som berör ämnet sorg. 

Det framgår dock att det är stor variation i hur de arbetar med dessa i vardagen. Det 

vanligaste som framkom under intervjuerna, är att förskollärarna upplever att de påminns 

om krisrutiner och “krisplanen” först när något väl inträffar, eftersom ämnet inte är väl 

integrerat i det vardagliga arbetet. Bøge och Dige (2006) framhåller dock vikten av att 

använda samt ha en väl utarbetad handlingsplan. De menar att en sådan kan bidra till att 

ansvaret inom arbetslaget fördelas när det kommer till att möta barn som befinner sig i 

sorg. Författarna menar vidare att en handlingsplan kan vara till stor hjälp i svåra 

situationer. Den kan bidra till att pedagoger inte bara ser tiden som ett sätt för barn att 

bearbeta sin sorg eller väljer tystnaden (Bøge & Dige 2006).  

Vårt resultat visar att samtliga förskollärare anser att förskolan kan bli en fristad, alltså ett 

ställe där sorgen inte är så påtaglig för barnet hela tiden. De anser även att de vardagliga 

rutinerna som finns på förskolan, är av stor vikt. Både Dyregrov, Dyregrov och Idsoe 

(2013) samt Benkel (2015), bekräftar förskollärarnas tankar kring förskolans roll, då även 

de menar att förskolan kan ge barn ett andrum samt en distans från sorgen som finns i 

hemmet. Benkel (2015) beskriver att det är viktigt att man försöker ha kvar de vardagliga 

rutinerna, då det kan skapa en trygghet för barnen, eftersom deras “vanliga liv” rubbats 

och vänts upp och ned. 

 

Pedagogernas tankar om barns egen roll i sorgen 

När det handlar om barns roll i sorgen, visar resultatet att alla förskollärare anser att det är 

betydelsefullt att göra barn delaktiga och att deras röster får framträda. Vi anser att det går 

att förstå det förskollärarna beskriver genom delaktighetsbegreppet. Samuelsson och 

Sheridan (2003) redogör för att vuxna bör inta ett förhållningssätt utifrån barns premisser, 
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samt att de bör tolka och förstå barns perspektiv och agerande för att uppnå delaktighet i 

förskolan. Samtliga förskollärare uttryckte under intervjuerna att det kan vara bra att göra 

hela barngruppen delaktig när något inträffat och ett barn hamnar i sorg. De beskriver att 

gruppen kan ses som en styrka, eftersom barn kan hjälpa varandra. En förskollärare 

poängterar dock att frågan om huruvida man ska göra hela barngruppen delaktig eller ej 

också handlar om barns integritet. Det är något vi tolkar att de andra förskollärarna håller 

med om, i och med deras uttalande om barngruppen ska göras delaktig eller inte, då det 

enligt dem, alltid beror på situation och det barn som berörts.   

Vårt resultat visar att förskollärarna anser att barn genom delaktighet och förskollärares 

bemötande kan få goda erfarenheter och relationer till sorgebearbetningen, vilket kan 

avgöra hur de kommer hantera framtida sorgesituationer. Falk (2013) samt Björklund och 

Eriksson (2000) är av samma åsikt, de menar att det är viktigt att vuxna har tilltro till 

barns förmågor att hantera svåra situationer. Genom ett sådant förhållningssätt kan barn 

känna större stöd från de vuxna. Enligt författarna kan barn och vuxna genom gemenskap 

och delaktighet möta sorgen tillsammans (Björklund & Eriksson, 2000; Falk, 2013). 

Förutsättningar för att barn och vuxna ska kunna samtala om sorgen, kan enligt Dyregrov 

(1994) skapas genom att barn tillåts vara delaktiga tillsammans med de vuxna. Han menar 

att känslan av att vara delaktig kan öppna upp för svåra samtal, både i stunden men även 

längre fram i livet. Parallellt med det Dyregrov (1994) beskriver framkommer det i 

resultatet att även samtliga förskollärarna anser att samtal är viktiga, för att barn ska känna 

sig delaktiga och på sätt utveckla sin förståelse för det som inträffat. Förståelsen är också 

något Persson (1995) beskriver vara viktigt i Lindemanns teori om sorgens hanterande 

över längre tid. Han menar att för att en individ ska kunna påbörja bearbetningen så måste 

den sörjande tagit till sig innebörden av det inträffade, både förståndsmässigt och 

känslomässigt. I enlighet med det framhåller Bøge och Dige (2006), Falk (2013) och 

Dyregrov (2007) att samtal är viktigt för att barn ska kunna utveckla sin förståelse för det 

som inträffat.  

När det kommer till svåra samtal är förskollärarna i vår studie eniga om att det är av stor 

vikt att besvara barns frågor och funderingar på ett rakt och ärligt sätt. Dyregrov (2007), 

Jensen (2004), samt Willis (2002) beskriver i likhet med det förskollärarna uttrycker, att 

det är viktigt att svara på barns frågor rakt och utan metaforer, då det kan undvika 

förvirring hos barnen. Författarna beskriver att barns förståelse av döden utvidgas hela 

tiden, vilket kan visa sig genom upprepade frågor. Förklaringen till det är att barn hela 

tiden försöker hitta fler bitar för att kunna förstå helheten (Dyregrov, 2007; Jensen, 2004; 

Willis, 2002). I rak motsats till detta, menar dock Kübler-Ross (refererad i Norris- Shortle 

m.fl., 1993, s. 741) att det är bra att använda sig av metaforer, för att barn ska få en 

förståelse för det som skett.  

Det framkommer i vårt resultat, att det råder en osäkerhet om hur detaljerad man bör vara i 

svåra samtal med barn. En del förskollärare anser att barn är mogna att höra det de frågar 

efter, medan en annan del, å andra sidan, uttrycker att det är en svår avvägning. I likhet 

med förskollärarnas dilemma framhåller Benkel (2015) att man med försiktighet bör tänka 

på hur detaljrika samtal barn ska få ta del av. Däremot menar Björklund och Eriksson 

(2000) att det är vuxnas ansvar att bemöta barns frågor med ärlighet och utan att dölja 
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något, samtidigt som barns tankar och fantasier ska respekteras. Vidare redogör Dyregrov 

(2007) och Falk (2013) för att det är viktigt att inkludera samt svara på barns frågor för att 

undgå att barn baserar sin förståelse på egna fantasier, då de ofta kan vara mer 

problematiska än sanningen och leda till skuldbeläggande. Vidare beskriver författarna att 

om barn inte tillåts vara delaktiga i sorgen, ökar risken att det skapas en osäkerhet och 

ångest hos barnen (Falk, 2013; Dyregrov, 2007). Det tolkar vi vara i likhet med 

Lindemanns tredje sorgesyndrom, som enligt Persson (1995), handlar om att individen 

uttrycker självanklagelser, dåligt samvete eller ångest i relation till det som inträffat. I 

resultatet framgår även att alla förskollärarna anser att det medför negativa konsekvenser 

om man inte berättar sanningen för barn. De uttrycker att barn då kan känna sig ensamma, 

uteslutna och ta på sig skulden för det som inträffat, vilket de menar kan vara en följd av 

bristande förståelse, på grund av ett bristfälligt bemötande.  
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Slutsatser 

Vårt syfte med det här arbetet är att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar 

uppdraget att arbeta med barns sorg i förskolan. Resultatet visar att förskollärarna 

uppfattar att barns uttryck för sorg är individuellt betingat, och att det därför kan ta form 

på olika sätt. Förskollärarna menar att det kan bero på barns ålder, förståelse och tidigare 

erfarenheter. I resultatet framkommer det några viktiga aspekter som förskollärarna 

beskriver gällande bemötandet av barn i sorg. Det är bland annat, enligt samtliga 

förskollärare, betydelsefullt att besitta kunskap inom området. Det råder dock delade 

meningar i litteraturen, gällande hur viktig kunskapen är för bemötandet gentemot barn i 

sorg. Andra viktiga aspekter för bemötandet uttrycker förskollärarna är krisberedskap, 

anhörigkontakt, att tillåta barns känslor samt att vara en medmänniska. Resultatet pekar 

även mot att förskollärare upplever sig vara viktiga förebilder för barn i sorg. De upplever 

att de bär ansvar att fånga upp barn utifrån ett barnperspektiv, att vara lyhörda för deras 

uttryck, finnas där som tröst, samt göra dem delaktiga i sorgearbetet.  

Reflektioner 

Barn befinner sig på förskolan största delen av deras vakna tid. Det innebär att 

förskollärarna har ett ansvar att kunna tillgodose barns behov även när det värsta inträffar 

och ett barn hamnar i sorg. Resultatet visar dock att samtliga förskollärare uttrycker en 

viss osäkerhet kring detta område. De menar att utbildning inom barns sorg för pedagoger 

i förskolan, nästintill är obefintlig.  

Under det här arbetet har det visat sig hur otroligt komplext området barns sorg i förskolan 

är. Genom vår studie har det dock framkommit hur betydelsefull förskolan är för barn som 

befinner sig i sorg. Litteraturen visar att om pedagoger, redan på förskolan, bemöter och 

arbetar med barns sorg på ett medvetet sätt, läggs grunden för barns livslånga relation till 

sorg, vilket även är i enlighet med det förskollärarna uttrycker. Det framkommer även i 

litteraturen att om barns sorg däremot inte bearbetas när något inträffat, kan det innebära 

att sorgen följer med barnen genom hela livet. Med det sagt anser vi att det här svåra men 

viktiga ämnet bör få ta större plats, både i förskollärarutbildningen men även i den dagliga 

verksamheten. Detta eftersom litteraturen visar att pedagoger genom sin kunskap, sitt 

förhållningssätt samt sitt arbete med barn i sorg, kan avgöra hur barn kan ta sig genom sin 

sorg. 

Under arbetets gång har vi genom kvalitativa intervjuer fått en fördjupad kunskap om hur 

förskollärare upplever att barns sorg uttrycks i förskolan, deras föreställningar om barns 

roll i sorgen samt deras egna bemötande. Med tanke på det resultat som framkommit, 

angående de delade åsikterna om kunskap inom området behövs eller inte, hade vi tyckt 

att det vore intressant att undersöka denna fråga vidare. Vi menar att det skulle vara 

intressant att ta reda på om mer kunskap inom området eventuellt skulle förändra resultatet 

på något sätt. Samt vad det är som gör att ämnet barn i sorg inte prioriteras, 

utbildningsmässigt inom förskolan, i lika stor utsträckning som andra områden.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Vi är två studenter som läser vår sjunde termin på förskollärarprogrammet, Umeå 

universitet. Vi ska nu skriva vårt examensarbete som behandlar ämnet barn i sorg, deras 

sorgeprocesser samt förskollärares tankar om hur man bemöter barn i sorg. 

Syftet med detta arbete är att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar uppdraget 

att arbeta med barns sorg i förskolan. 

I vårt examensarbete håller vi på att fördjupa oss i tidigare forskning och teorier om detta 

ämne. Genom att ta hjälp av er verksamma förskollärare i en intervju, tänker vi att vi kan 

få ett praktiknära perspektiv på ämnet. Att få ta del av era tankar och erfarenheter skulle 

vara väldigt betydelsefullt för oss. Intervjun kommer bestå av ett antal frågor och vi 

beräknar att intervjun kommer ta cirka 30 - 45 minuter. Intervjun kommer spelas in, men 

vi kommer att byta ut alla namn på förskollärarna, förskolan och barnen i vår text. Vi 

kommer att radera det inspelade materialet när arbetet skrivits klart. Under intervjuns gång 

har ni rätt att avbryta ert deltagande. 

Om ni har några funderingar eller frågor är ni välkomna att höra av er till oss! 

 

Mvh 

Jenny-Li Markström 

Jenny-Li - 070-******* eller mail: j-li_@hotmail.com 

Rebecka Östlund 

Rebecka - 072-******* eller mail: Rebullba@hotmail.com 

 

  

mailto:j-li_@hotmail.com


 

 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor: 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du arbetat som verksam förskollärare? 

3. Vilket år tog du examen? 

4. Vilka olika åldrar har du arbetat med?  

5. Vilken ålder arbetar du med nu? 

Barns sorg: 

● Vad tänker du att sorg är?  

● Vad tänker du att barns sorg är?  

● Hur upplever du att barns sorg kan komma till uttryck i förskolan?  

o   -kan du ge exempel? 

● Kan du ge något exempel på hur barns sorg kan skilja sig åt? 

● Hur tänker du om barns sorgeprocesser? 

● Upplever du att barns sorg kan påverka dem över tid, isåfall hur? 

- Finns det några andra tankar du vill dela med dig av gällande barns sorg? 

Pedagogens tankar om att möta barn i sorg: 

● Hur tänker du om att bemöta barn i sorg, utifrån din roll som förskollärare?  

- Beskriv exempel på hur detta kan komma till uttryck i ditt arbete med 

barnen.  

● Vad är dina tankar och/eller erfarenheter av hur barn ges utrymme att sörja i 

förskolan? 

- Kan du ge exempel på detta?  

● Vad är dina tankar om hur barns akuta sorg kan bemötas i förskolan? 

- Beskriv gärna utifrån något exempel. 

● På vilket sätt tror du att du som pedagog kan få en betydande roll i barns 

sorgearbete? 

● Hur ser du på barnens egen roll i sorgearbetet? 

- kan du ge något exempel? 

● Hur ser du på barnens delaktighet i sorgearbetet? 

- kan du ge exempel? 

● Hur upplever du att förutsättningarna om att få kunskap inom det här området 

prioriteras? 

- utbildningar, föreläsningar, litteratur osv…  

 

- Finns det några andra tankar du vill dela med dig av gällande att möta barn i sorg? 

 


