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Sammanfattning 

Detta examensarbete har som syfte att belysa förskollärares erfarenheter i arbetet med 

förskolebarn i sorg. Förhoppningarna är att få en fördjupad förståelse om vad som kan 

påverka arbetet. De frågeställningar som ställts genomsyrar yrkesverksammas upplevelser, 

vilket arbetssätt som tillämpas och vad som kan påverka arbetet med barn i sorg. 

Bakgrunden presenterar tidigare forskning, litteratur inom området och styrlagar som 

berör arbetet med barn i sorg. En kvalitativ metod innefattande intervjuer har använts där 

sex förskollärare och två rektorer inom förskolan, har återspeglat sina upplevelser av barn 

i sorg. I resultatet presenteras informanternas erfarenheter, arbetssätt med barn i sorg och 

vikten i samarbetet med vårdnadshavare samt andra resurser inom området. I diskussion 

och slutsats argumenterar vi om trygghet i förskolan, bearbetningsprocessen, 

sanningsenliga samtal om döden, påverkan i arbetet med barn som förlorat en närstående 

samt barns reaktioner. Här diskuteras även krisplaner och resurser som pedagoger har till 

förfogande. 
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Inledning  

Under studietiden som förskollärarstudenter har vi uppmärksammat att vi fått begränsad 

kunskap om hur arbetet kring sorg utarbetas omsorgsfullt. Vi har uppfattat att sorg varit 

besvärligt att prata om med tanke på att pedagoger kan ha begränsade kunskaper i 

området. Det är inte alla som vågar visa sina känslor eller känna sig bekväm med att 

samtala om dem. Sorg är något som uppfattas på flertal skilda sätt av olika individer. Det 

kan vara skilsmässor, någon har skadat sig, en vän flyttade från staden, fientligheter, ett 

husdjur som går bort eller dödsfall. Det är de sistnämnda som vi har tänkt inrikta oss mot. 

Dödsfall är något som kan hända inom familjen, att en familjemedlem går bort, eller en 

nära bekant som till exempelvis någon från förskolan. 

  

Sorg drabbas vi av när vi mister personer som vi har våra starkaste emotionella band till och 

oftast har levt tätt inpå även rent fysiskt, så kallade anknytningsrelationer (Lennéer Axelson, 

2010, s.88). 

 

Enligt Skolverkets (2008) stödmaterial för förskolan om krishantering berättar de att det är 

viktigt för förskolan att ha en krisplan ifall något oväntat sker. Detta är för att förskollärare 

ska kunna hantera samt kunna ge stöd i sorgearbetet med förskolebarnen. 

 

Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2018) ska förskolan ge barnen möjligheter till att 

utveckla sociala egenskaper såsom empati men även förståelse över hur andra människor 

har det i olika livssituationer. Tanken med det är för att barnen själva ska kunna reflektera 

och att våga prata om olika typer av livsfrågor samt att det bidrar till respekt och öppenhet 

för andras livssituationer (Ibid). 

 

Enligt läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) ska förskollärare som arbetar i förskolan 

erhålla en viktig roll för förskolebarnens välbefinnande. Förskolebarnen behöver en god 

start på livet där välmående och trygghet är en omfattande del av deras tillvaro. Det 

innebär också att pedagoger får en nära relation till barnen och kommer vara en viktig 

stöttepelare både i framgång och i motgångar. Förskolan ska bidra till trygghet, lust att 

lära och social gemenskap. Med hjälp av erfarenheter kan barnen skapa mening och 

sammanhang (Ibid).  
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Lennéer Axelson (2010) har beskrivit att bearbeta sorg handlar om ett livslångt arbete, det 

kan aldrig bli helt färdigbearbetat. Det är minnen och erfarenheter som alltid kommer 

finnas kvar inom dig som kan komma tillbaka under vissa omständigheter. 

 

I detta examensarbete finns förhoppningar att utveckla kunskaper om barn i sorg. 

Krisplaner har vi mindre erfarenheter av. De förhoppningar som finns är att arbetet bidrar 

till mer förståelse vilket kan leda till att förskollärare i tidigare skeden kan uppmärksamma 

när barn är behov av stöd i deras sorgeprocess. Det handlar om att förstå sig på reaktioner 

hos barn och varför de kan reagera på vissa sätt i olika situationer. Tanken med fördjupad 

kunskap om hur förskollärare och rektorer arbetar med krishantering och arbetssättet kring 

barn i sorg är en grundläggande del i studien. Swärd och Florin (2011) påpekar att 

kunskap om barn i krissituationer underlättar för förskollärare som är verksamma i 

förskolan att emottaga kontakt med förskolebarnen. 

 

Samtalen mellan vuxna och barn är oerhört viktiga eftersom det genomsyrar förskolans 

arbetssätt, det skapar trygghet och det blir en skyddsfaktor som kan bli avgörande. När 

barnen känner att en vuxen finns där för dem skapas en säkerhet, vilket kan göra skillnad 

när barnen behöver samtala om något betydande. Pedagoger som är verksamma i 

förskolan behöver visa att de finns där för barnen (BRIS, 2019). 

 

Dyregrov (1990) påvisar att barn som är i sorg kan visa uttryck som avspeglar ett barns 

välmående, framförallt ångest och rädsla. De yngre barnen visar genom att bli närgångna 

och krävande. Äldre förskolebarn kan skapa rädslor om att andra människor i deras 

omgivning kan komma att dö eller att de själva kan vara på väg att dö. Det kan också leda 

till att barnen blir mer lättskrämda vilket i sin tur kan leda till huvudvärk och smärta i 

muskler. Detta kan påverka barnets koncentrationsförmåga och de får svårigheter med 

minnet. Barns identitet har stor risk att påverkas efter ett dramatiskt bortfall eller att en 

närstående dött. Det kan vara allt från tillbakadragna eller rädda men också ett 

utåtagerande beteende (Ibid). Av den orsaken blir stöd från omgivningen en viktig faktor i 

barnets bearbetning av sorgeprocessen.  

 

Av den anledningen blir sorgearbetet i förskolan både före, under tiden och efter tragedin 

uppstått givande att erhålla bredare förståelse kring.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna rapport är att belysa förskollärares uppfattning om arbetet med 

förskolebarn i sorg och vad som kan påverka detta arbete? 

 

1. Vilka erfarenheter har förskollärare och rektorer i förskolan vid arbetet när barn 

förlorar närstående?  

2. Vilka arbetssätt använder sig förskollärare och rektorer i förskolan med arbetet 

rörande förskolebarn i sorg? 

3. Vad kan påverka förskollärare och rektorer i förskolan med deras arbete om barn i 

sorg? 
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Bakgrund 

Detta avsnitt har i syfte att redogöra centrala begrepp som kommer vara förekommande i 

studien. Begrepp härstammar från relevant litteratur och tidigare forskning kring ämnet, 

begreppen vi uppmärksammar har en betydande funktion i arbetet med barn som förlorat 

närstående. 

Barns uppfattningar om döden 

Döden är ett ord som generellt inte har normaliserats av barn. Detta kan innebära att 

barnen inte fullständigt förstår innebörden av döden, slåendes är det betydelsefullt att 

pedagoger inte tonar ner ordet döden (Gerger, 2018). Dyregrov (1990) har beskrivit att 

ordet döden oftast är något som glorifieras. Det kan exempelvis handla om att ett barn tror 

att en död vårdnadshavare kan ha somnat och kommer återigen vakna upp. Dyregrov 

(1990) har även beskrivit att barn tänker sig själva i centrum för det som sker. Författaren 

berättar att det innebär att deras tankar, känslor, önskningar och handlingar är skäl för det 

som händer runt omkring dem. Om inte barnen förstår vad döden betyder kan det innebära 

att barnet inte visar tydliga reaktioner då ett tragiskt dödsfall har uppstått. 

 

Barn som är yngre än två år har än inte uppfattat vad döden innebär, barn som är två till 

sex år tror inte att döden är permanent. Det är vid cirka nio års ålder som barn kan börja 

förstå innebörden av döden. Vid det tillfället kan de förstå att döden är bestående och att 

personen som har dött inte kommer tillbaka till liv (Jarrat, 1996).  

 

Gerger (2018) berättar att i regel reagerar vårdnadshavare vanligtvis med att beskydda 

sina barn från sanningen. Författaren beskriver fortsättningsvis att pedagoger inte bör 

skydda barnen från verkligheten utan bör istället medvetandegöra barnet om dödens 

innebörd. Vuxna tänker att barn är för unga för att förstå innebörden av ett dödsfall. 

Normalisering av begreppet om döden gör att det blir hanterbart för barnet (Ibid). 

Känslor som uppstår 

Persson (2017) påpekar att alla människor stöter på sorg av olika orsaker någon gång i 

livet. Vissa människor kan erfara sorg tidigt i livet. Katastroftankar är vanligt att förmå när 

tankarna vanligtvis blir att liknande kan ske andra personer i ens omgivning. Alla 

katastroftankar man får har inte alltid med verkligheten att utgöra. Att en person som har 

varit närstående har dött innebär inte att du kommer hamna i en liknande händelse igen. 

Fortsättningsvis beskriver författaren att sorgen blir starkare och djupare om relationen till 



 

5 

 

individen som dött är en närstående. Det är svårare att förlora en pappa eller en mamma än 

att mista någon som inte är närstående. Persson (2017) påpekar vidare att det är betydande 

att tillåta negativa känslor uppstå vid dödsfall och att individer inte ska förtränga dem. 

Vissa känslor kan upplevas som obehagliga samtidigt som de inte är farliga. Dessa känslor 

tar vanligtvis mer energi att motarbeta än att bearbeta. Känslorna kommer inte upplevas 

lika starka sedan. Att mista ett syskon är en svårighet då det alltid kommer följa med en 

genom livets gång. Det uppstår sorg över minnen individer inte längre kan dela 

tillsammans med den döde, detsamma gäller när det handlar om en förlust av en förälder. 

Något som författaren betonar är att sorgen kommer inte alltid vara smärtsam, med tid 

kommer förlusten bli tämligen hanterbar (Ibid). 

Barns reaktioner 

Reaktioner är en respons på när en känsloladdad händelse uppstår. Det kan vara allt ifrån 

en närstående som varit med om en bilolycka eller om en närstående får en allvarlig 

sjukdom. Det kan också vara att en person i din omgivning plötsligt dör (Lennéer 

Axelson, 2010). 

 

Dyregrov (1990) berättar att det finns tre olika typer av reaktioner. Den första är direkta 

reaktioner vilket innebär att individen kan hamna i chock. Detta beskrivs med att 

individen kan hamna i ett förlamningstillstånd och kan bli passiv och upplever rädsla. Den 

andra typen av reaktioner hör mer till det vanliga. Det kan handla om att personen får 

ångest, ledsamhet och sömnsvårigheter. Vidare kan vrede och skuld uppstå, vilket 

exempelvis kan leda till svårigheter i skolan. Den tredje reaktionen är tillbakadraget 

beteende, personlighetsförändringar, stagnerad utveckling eller att individen undviker 

socialt umgänge. Personlighetsförändringen kan vara olika, den behöver inte vara 

omfattande men kan innebära att barnet blir tillbakadraget eller mer rädd och vaksam om 

vad som händer runtomkring dem. Det är i stor vikt att barnet får möjligheter till att 

bearbeta det som hänt.  

 

Sorg är också en känslomässig reaktion enligt Persson (2017). Det sker en sorgereaktion 

när någon drabbas av en personlig förlust. Detta kan handla om när en kompis flyttar, en 

relation bryts men framförallt när en individ i omgivningen dör. Sorgen blir som svårast 

att hantera då en individ har dött då det är definitivt. Dyregrov (2009) påvisar att 

reaktionerna kan se annorlunda ut beroende på barnets ålder, mognad och personlighet. 

Det beror framförallt på vilken hjälp barnet fått och om barnet har kommit tillbaka till sina 
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dagliga rutiner. Förlust av en individ i sin närhet gör att barn brottas med många 

svårigheter. Detta kan handla om rädsla av att barnet eller att någon annan närstående kan 

komma att dö. Barnen är i stort behov av stöd av vuxna och behöver känna trygghet 

beskriver Black (1996) refererad av Bergman & Hanson (2014) i deras artikel.  

Sorgeprocess 

Människor hanterar sorg olika. Persson (2017) styrker att individer sörjer randigt och det 

gör både barn och vuxna. Det kan innebära att människor kan både reagera med starka 

känslor och gråta, fast andra stunden är allt som vanligt och barnet är glad. Vidare 

beskriver författaren att om individen är ledsen och har mycket ångest under en lång tid tar 

det mycket av individens energi rent psykologiskt.  

 

Tamm (1986) förklarar att förlust av en nära anhörig eller vårdnadshavare innebär en stor 

stressfaktor i barnets liv, det är en situation som ingen kan förändra. Identiteten kan vara 

hotad och barnen har många faktorer de måste bearbeta sig igenom. Av den anledningen 

måste barnen få hjälp med att bearbeta sorgen för att sedan kunna acceptera förlusten. Det 

bästa en pedagog kan göra i en sådan situation är att inte överhopa barnen med 

medlidande eller att förringa den förekommande händelsen. För att kunna stötta barnen i 

sorgen måste en förstå sig på barnens reaktioner som de använder för att uttrycka sorgen 

(Ibid). Persson (2017) belyser att ett fint sätt att berätta vad som hänt barnet är att be 

antingen läraren eller en vän berätta vad som hänt innan barnet kommer tillbaka till 

skolan.  

 

Uppföljningen med sorg är betydande för barnet, de behöver finnas tid för att prata om 

detta. Vuxna bör acceptera och ge utrymme för att uppmuntra detta hos barnet. Vuxna bör 

låta barnen få tillfälle att behandla sina intryck genom att få uttrycka dem i lek och ord 

(Dyregrov, 1990).  

 

Tamm (1986) belyser att psykologer är överens om att barn mår bra över att delta i 

begravningsriter. En rit har flera funktioner som kan hjälpa barnet i sorgeprocessen. 

Barnet behöver få se kistan och veta med sig att där inne ligger pappa, mamma eller annan 

anhörig. Får barnet inte medverka på begravningen och endast hör om dödsfallet kan det 

ge barnen en känsla av förnekelse och tvivel på vad som skett. Vidare nämner Dyregrov 

(2009) att yngre barn inte har förståelse om vad som sker, men begravningsriter kan ge 
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barnen betydenhet i senare åldrar. Barnet kan uppmuntras till att ta farväl under 

begravningen, speciellt om dödsfallet inträffat plötsligt. 

Sorgearbete 

Användningen av böcker som förklarar död och sorg är ett sätt att arbeta med sorgearbetet, 

både innan det tragiska skett men även efteråt. Det handlar om att informera barnen om 

döden och att den är permanent. Böcker behöver vara skrivna baserat på ett barns 

perspektiv för ökad förståelse. Böckerna är också ett sätt att hjälpa de vuxna att distansera 

sig från sina känslor och för att kunna låta sitt fokus vara på barnet, förklarar Martell m.fl. 

(2013) i deras artikel.   

 

Barnets sorg uttrycker sig olika jämfört med vuxna trots att barnet leker och är glad för 

stunden kan barnet likaväl uppfatta sorg vilket ofta inte uppmärksammas av vuxna. Det 

kan vara i leken som barnen gör sig medveten om sina känslor och bearbetar sin sorg. På 

grund av detta blir det betydande för vuxna runt omkring att acceptera barnets sorg. Leken 

i sig gör att barnet kan gå in i sina känslor och när leken är slut kan lämna sina negativa 

känslor beskriver Ladegaard Jensen (2005) i sin artikel.  

 

Socialarbetare som jobbar med familjen efter ett bortfall erbjuder hjälp i form av terapi 

och tröst under deras kris. Det som måste betonas är att alla barn påverkas på något sätt 

utav förlusten och att de också har sorg att bearbeta styrker Norris-Shortle m.fl. (1993) i 

deras artikel.  

 

Att få professionell hjälp där barnet får samtala om det som har hänt visar sig vara 

värdefullt när stödet från närstående inte räckt till. Ämnet kan vara för påfrestande eller att 

individen inte kan förmedla detta på ett bra sätt. Närstående måste ändå kunna ta ansvar 

och säkerställa att barnet får prata med en professionell individ (Lennéer Axelson, 2010). 

Författaren berättar vidare att det kan finnas svårigheter att veta om sorgen är 

färdigbearbetad därför att individer alltid bär med sig erfarenheterna i framtiden.  

Kommunikation och stöd 

Persson (2017) berättar att när någon närstående dör drabbas individen brutalt med 

verkliga livet. I början kan individen vara rädd då en varit med om det värsta tänkbara. 

Om rädslan däremot inte släpper måste man gå och samtala med någon. Exempelvis med 

en förälder, skolkurator eller en släkting. Döden är ett känsligt ämne att prata om, 

pedagoger behöver nämna döden på ett rättvist sätt för att barnet ska förstår innebörden. 
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Pedagoger ska kunna samtala om det även om det kan upplevas som kämpigt och tungt 

(Ibid).  

 

Det är oerhört viktigt att lyssna på barnens frågeställningar, speciellt när det handlar om 

olika problem. Småbarn kan vara oroliga inför framtiden och de andra 

familjemedlemmarna, de kan behöva höra att förskolläraren finns tillgänglig för barnet 

och hjälper till längs vägen och hens uppväxt. Frågorna från barnen kommer utvecklas 

med tid. Av den anledningen behöver vårdnadshavare bemöta barnen med tålamod och 

påminna sig själva om att barnen lär sig genom upprepningar (Norris-Shortle m.fl. 1993). 

 

Ladegaard Jensen (2005) belyser i sin artikel om råd och riktlinjer när pedagoger ska prata 

med barn om döden. Barnen måste få berätta och samtala om döden, pedagogen behöver 

lyssna in deras frågor och använda sig av enkla svar och stå fast vid den saken. Pedagogen 

bör våga vara ärlig om vad hen tror, om hen inte skulle kunna svara säg då att hen ska 

tänka över frågeställningen och att du återkommer med ett svar. På så sätt känner barnen 

att du bekräftar dem. Prata om döden på ett enkelt sätt för att barnen kan förstå, de är 

nyfikna och hanterar sorgen genom fantasin. Exempelvis bör det inte nämnas att deras 

närstående sover när dem gått bort, barnen kan då skapa en rädsla för sömn. Berätta och 

visa för dem att hen är viktig och att hen är betydelsefull. Förse barnen med tid för sina 

känslor, att dem kan vara ledsen eller arg, barn går nämligen ut och in i sorgen (Ibid). 

Gerger (2018) påpekar att det är betydande att individer berättar sanningen för barnen för 

att det kan gynna deras välmående i framtiden. 

 

Ladegaard Jensen (2005) skriver att barn också drabbas av interna och yttre konflikter 

under dess uppväxt. Det är förskollärarens jobb att kunna ge barnen vingar och rötter, ge 

dem det genom att berätta för barnen vad som är betydelsefullt i livet. Det handlar om att 

hjälpa barn för att förstå sig på kriser och tunga saker som kan hända i livet, ingen kan 

undgå detta. Barn måste stimuleras genom att kunna tänka själv, detta gör pedagoger 

genom att överföra bra värderingar om livet. Pedagoger kan däremot inte finna svar på allt 

men kan hjälpa barnen på vägen genom att öka kunskapen (Ibid). 

 

Bergman och Hanson (2014) upplyser i sin artikel att dödsfall inom familjen är bland det 

tyngsta ett barn kan genomgå under sin uppväxt. En förlust av en förälder kan innebära en 

mer omfattande sårbarhet. Av den anledningen behöver barnen stöd som bidrar till en 

skyddande faktor som kan hjälpa barnen att fortsätta sin utvecklingskurva. 
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Persson (2017) beskriver att samtal om förluster med en drabbad som aktivt bearbetar sorg 

är en viktig del för att kunna stödja individen. Stödet gör inte att individen blir mer ledsen 

eller får djupare sorg för att man pratar om det. Detta har vidare beskrivits som ett 

fungerade sätt för närstående att hjälpa till i bearbetningsprocessen. 

 

Förskollärare har en stor insikt i förskolebarnens liv, av den orsaken kan förskolläraren bli 

medveten i arbetet om ett barn befinner sig i sorg. Ett sörjande barn kan exempelvis 

kännetecknas med karaktärsdrag som tillbakadraget och koncentrationssvårigheter. Detta 

har visat sig kunna resultera i inlärningssvårigheter belyser Lawhon (2004) i sin artikel.   

 

Dyregrov m.fl. (2014) belyser i en artikel att det kan vara bra för barnet att återgå till 

förskolan strax efter en sorgedrabbad incident har skett. Detta är för att stödet från 

förskolan är bra och det hjälper barnet att komma tillbaka i vardagsrutinerna i förskolan. 

Dyregrov (1990) beskriver att det är avgörande för barnets framtid är vilket stöd barnen 

får och vilka möjligheter barnet ges för att bearbeta händelsen. 

Krisplan 

Lennéer Axelson (2010) anser att akuta krisplaner ska förekomma på alla arbetsplatser. 

Det ska finnas tillgängligt för att använda i verksamheten då krisen är framme. Det 

innebär handlingsplaner, rutiner, policys och beredskap för första hjälpen samt för krisstöd 

vid behov. 

 

Dyregrov (1990) klargör att vara en mentalt förberedd pedagog ger förkunskaper om 

något tragiskt skulle ske i förskolan. Detta leder till en bättre hantering när en incident 

uppstår. Utbildningar kan vara viktigt för att förskollärare ska kunna få bättre förståelse 

om döden. Detta kan exempelvis handla om att medverka på kurser för ökad kompetens 

om dödsfall i arbetet. (Ibid). 

 

Både barn och vuxna gynnas av att samtala och läsa om sorg efter att någon är döende 

eller har gått bort eftersom det gör att det skapar en förståelse att döden är oundvikligt i 

våra liv. Detta ger individer mer förståelse om hur man kan hantera förlust eller 

förändringar i livet (Lawhon, 2004). 
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Samarbete med vårdnadshavare 

Vuxna individer som arbetar med barn som sörjer bör alltid tänka på att använda viktig 

information och att kunna ge stöd till barnens vårdnadshavare (Jarrat, 1996). Dyregrov 

(1990) belyser hur viktigt det är att ge råd till vårdnadshavare om hur dem ska bearbeta 

det som hänt. Vårdnadshavaren är också i sorg, dessa krisreaktioner kan andra vuxna 

relatera till. Detta kan även bidra till ökad förståelse om barnets situation. När barn i 

förskolan känner sorg får pedagoger inte förbise att närstående också kan uppleva sorg, 

detta medför att vårdnadshavare möjligtvis inte ger samma uppmärksamhet till barnen. 

Jarrat (1996) beskriver att det är viktigt att samarbeta med vårdnadshavare för att kunna 

lära sig av varandra för att stödja barnet på bästa sätt. Det kan vara betydande för 

förskolans verksamhet att få medgivande av vårdnadshavare för att kunna arbeta med barn 

i sorg. 

Minnen som kan påminna 

Oavsett vilken reaktion som uppstår vid död kan känslor av saknad och längtan vara 

återkommande under barnets liv (Jarrat, 1996). Gyllenswärd (1999) beskriver att 

sorgeladdade minnen kan vara smärtsamma för att det påminner om den som gått bort. 

Minnen kan bli värdefulla för barnet i framtiden eftersom dessa minnen kan bidra till 

glädje i framtiden.  

 

Persson (2017) beskriver att pedagoger inte ska förbise barns sorg, det betydelsefulla för 

barnet är att samtala om det och blicka framåt och minnas de fina stunderna med den 

bortgångna. På det viset blir barnet mer välmående kring det. Sorgen kommer alltid finnas 

där men den kommer inte ta upp all tid. De yngre barnen som förlorat ett syskon kommer 

ha svårare att minnas individens utseende. Man kan glömma bort hur individen pratade 

eller utseendet, det menas inte att du inte älskade den individen. Det handlar om att man 

skapar nya minnen och erfarenheter och att det händer mycket i barns liv. Detta är inget 

ovanligt varken för äldre eller yngre barn, författaren belyser att det inte är något man ska 

skämmas över (Ibid).  

Styrdokument 

Skollagen (2010:800 2§) belyser att förskolans uppdrag är att stimulera barnen i deras 

lärande och utveckling. Vidare ingår det i uppdraget att barnen ska få en trygg omsorg 

inom förskolan. Förskolans verksamhet ska främja barnens helhetssyn samt deras behov 

och omsorg att detta bidrar till en helhet.  
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Förskolan ska ha en grundtanke som ska genomföras på ett sätt att den främjar barnens 

välbefinnande och utveckling. Förskolan skall samarbeta med hemmet på ett tryggt vis för 

att barnen skall få bästa möjliga förutsättningar för att kunna formas mångsidigt 

(Skolverket, 2018). Barnkonventionen (Unicef, 2019) klargör att pedagoger ska se till att 

barnet överlever och utvecklas till en trygg individ. 

 

Förskolan ska säkerhetsställa att de barn som behöver särskilt stöd och stimulans får den 

hjälp de behöver. Barnen skall få vederbörliga kunskaper där dem utvecklas mycket. Barn 

som behöver stöd tillfälligt eller permanent skall få det konstruerat utifrån dess 

förutsättningar och behov (Skolverket, 2018).   

 

Verksamheten skall erbjuda alla barn möjligheten att ställa frågor, samtala om händelser 

och samband som finns i omvärlden samt att utforska. Förskolan ska stimulera barnens 

välmående och hälsa (Skolverket, 2018).  

Metod 

Under detta avsnitt i studien motiveras vilka metoder som tillämpat för att kunna 

genomföra detta examensarbete.  

Undersökningsmetod  

Baserat på syfte, frågeställningar och ambition att få djupare insikt i förskollärares samt 

rektorers uppfattningar har intervju valts som metod. Examensarbetet valdes att 

genomföras genom en kvalitativ metod där intervjuer användes för datainsamling. För att 

få en strukturerad intervju färdigställdes intervjufrågorna (se bilaga 1) i förhand. Därmed 

kunde frågorna formuleras öppna för att svaren inte ska kunna svara ja eller nej på, detta 

för att få ut mer information av intervjuerna. Kiblström (2007) förmedlar att en kvalitativ 

intervju är uppbyggd på så sätt att det liknar ett vardagligt samtal med skillnad att den som 

intervjuar bestämmer samtalets fokus. Denna metod fungerade bäst för att kunna få den 

information som eftersträvas. På grund av att utföra flera olika intervjuer har det erhållit 

en bred förståelse och kunskap om hur sorgeprocessen med barn fungerar i praktiken. 

Genomförandet av åtta intervjuer erhölls olika upplevelser om hur detta kan göras i 

professionen.  
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Kvale och Brinkmann (2014) berättar att kvalitativa intervjuer är gynnsam metod för att 

nå informanternas åsikter och tankar. Samtalet blir vardagligt och det kan bli enklare att 

samtala om ämnet. 

Urval 

Urvalet har utgåtts från Tjora (2012) vilket har resulterat i att informanter är valda på 

förhand. Detta har baserats på vår tro om att individerna har kunskap om barn i sorg. Detta 

innebär att informanterna har valts på grund av deras profession och har inte blivit 

slumpmässigt tilldelade.  

Urvalet har bestått av åtta informanter, sex förskollärare och två rektorer inom förskolan. 

Valet av urval var informanter baserat på deras profession och sedan tidigare en relation 

med dem som Bryman (2011) belyser, att det är ett bekvämlighetsurval. Genom att välja 

informanter vi tidigare träffat gör att inte att en ny relation behöver skapas inför intervjun. 

Eftersträvan var att få informanter från olika förskolor. Informanterna var från olika 

förskolor inom Umeå kommun.  

Examensarbetet har som utgångspunkt att intervjua förskollärare i önskan om att deras 

upplevelser i förskolan har en bidragande betydelse i arbetet med barn som förlorat 

närstående. Rektorer från förskolan valdes också med anledningen att dem har 

huvudansvaret i förskolan. Deras insyn i verksamheten blir väsentlig samt att dem är 

involverade vid den tidpunkt då krissituationer hanteras. Detta ansågs vara ytterst relevant 

med tanke på examensarbetets område. Rektorerna är båda förskollärare i grunden, innan 

uppdraget som rektorer.  

Informanterna behöver inte varit med om att barns närstående gått bort, förhoppningen är 

att emottaga deras tankesätt kring barn i sorg.  

Datainsamling 

Intervjumaterialet konstruerades genom diskussion emellan varandra för att framställa 

intervjuguiden i relation till syfte och frågeställningar.  

Intervjuerna framställdes tillsammans för att komplettera varandra i ett försök att 

minimera bortfall av information från resultatet. Intervjuerna strukturerades genom att en 

av oss ansvarade över att ställa frågor från intervjuunderlaget samtidigt. Den andre tog 
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minnesanteckningar under intervjuerna. Ljudinspelning med hjälp av mobiltelefon 

användes i samtliga intervjuer för att undvika bortfall av information.  

Datainsamlingen föredrogs att ha i ett tidigt skede i examensarbetet då det tillbringar 

anpassning av teorin med perspektiv som erhållits kunskaper om i intervjuerna som Tjora 

(2012) belyser. Kontakten med informanter valdes i god tid med tanke på att andra 

studenter skulle utföra intervjuerna parallellt som oss.  

Analysmetod 

Beslutet blev att använda tematisk form av analys i relation till resultatet. Detta innebär att 

informanternas svar återberättades med förmån av stöd genom transkribering. Kiblström 

(2007) delger att en analys som resulterar i en redogörelse handlar om att författa all data 

och att analysera detaljerat för att identifiera det centrala. Baserat på informantens data 

kan citat från intervjun krydda till resultatet. Baserat på det informanten klargjorde, kan 

datan skrivas om med egna ord, texten tillgodoses en röd tråd, vilket konstruerar en 

berättelse. Under transkriberingen hjälpte båda till genom att en av oss spelade upp 

ljudfilen, den andra skrev ner informantens ord. Detta gjordes att transkriberingen 

övergick till bokstavlig och anständig. Efter transkriberingen kategoriseras informanternas 

svar baserat på examensarbetets frågeställningar på grund av detta kan det på ett enklare 

sätt få en bredare helhetssyn inför resultatdelen. Löfdahl m.fl. (2014) beskriver att 

undersökningens syfte bidrar med de grundläggande i resultatet. Författaren nämner likaså 

att resultatet som erhålls bearbetas och fördjupas. 

Etiska ställningstaganden 

Det finns fyra forskningsetiska grundregler att utgå från enligt god forskningssed 

(Vetenskapsrådet, 2017), dessa är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekrav. Detta användes i denna studie. 

De åtta informanterna upplystes om att den data som erhållits endast tillämpas i relation 

till examensarbetet, samt vad intervjuerna skulle redogöras för. Informanterna blev 

delgiven att de förblir anonyma enligt konfidentialitetsprincipen i examensarbetet. 

Kontaktuppgifter delgavs om det skulle uppstå frågor kring intervjumaterialet. 

Missivbrevet (se bilaga 2) gjorde dem underrättad att det får avbryta sin medverkan när 

som under intervjuerna, samt att alla frågor ej behöver kunna besvaras. Innan intervjuerna 

informerades att den insamlade resultatet inte kommer att användas någon annanstans 
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förutom i detta examensarbete som även kommer innefatta opponering. Den insamlade 

datan om informanterna kommer enbart användas i forskningsändamål enligt 

nyttjandekravet. Intervjumaterialet kommer enligt Lantz (2007) raderas när 

examensarbetet är slutfört, det innefattar både minnesanteckningar och ljudinspelningar. 

Medgivande av ljudinspelning frågades innan intervjun och innan inspelning påbörjades 

enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2017) 

Informanterna författas såsom förskollärare 1–6 och rektor 1–2. Det gör att man kan se 

skillnader i att rektorerna styrker förskollärarna eller att dem har skilda uppfattningar.  

Fördelning av arbete 

Julia har utformat missivbrevet, Johan har sökt och hittat de vetenskapliga artiklarna. I 

övrigt har arbetet delats upp genom att ta särskild litteratur var, som lästs och inhämtat 

information ifrån. Vi hjälptes även åt att hitta informanter till intervjuerna. När 

utformningen av examensarbetet påbörjades insågs snabbt att skriva gemensamt gav bäst 

resultat, det gav oss ett enhetligt arbete. Detta fortsattes genomgående vid hela 

examensarbetet. Intervjufrågorna utformades tillsammans för att framföra de olika 

synsätten vi har på arbetet med barn i sorg. Vi diskuterade och analyserade våra 

intervjufrågor vilket gav oss frågor som stärks av syftet och de frågeställningar som 

framförts. Intervjuerna genomfördes tillsammans för att komplettera varandra, detta valdes 

för att minimera risken bortfall av information samt av missförstånd och feltolkningar. 

När intervjuerna var genomförda påbörjades transkriberingen, detta gjordes även de 

tillsammans. Anledning var för att enklare komma ihåg vad som förmedlats av 

informanterna.  

 

Upplevelserna av att skriva gemensamt har många fördelar. För det första är det en 

trygghet att ventilera funderingar och tankar som uppstår under arbetets gång. För det 

andra ger det ett mer nyanserat språkbruk samt ger oss en röd tråd genom arbetet. För det 

tredje gynnas motivationen till examensarbetet då vi kan uppmuntra och motivera 

varandra. Nackdelarna är att vi använder skilda språkbruk samt har olika synsätt på 

arbetet.  
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Resultat 

Resultatdelen kommer belysa olika delar som beskriver åtta informanters kunskaper och 

tankar kring arbetet med barn i sorg. Informanterna består av förskollärare varav två av 

dem är rektorer inom förskolan. Resultatet är indelat i skilda kategorier för att enklare 

kunna känna till var den insamlade datan lämpar sig. Denna empiriska undersökning 

avslutas med en sammanfattning i form av analys. Resultatet är strukturerat baserat på 

examensarbetets syfte och frågeställningar. 

Informanternas erfarenheter om barn som förlorat en närstående 

Informanterna har flera skilda erfarenheter om barn som förlorar en närstående, det kan 

handla om mor- och farföräldrar, syskon, vårdnadshavare. Det kan även vara ett annat 

barn på förskolan, eller pedagoger som arbetat på deras förskola. Informanterna nämner 

att som tur är inträffar det inte allt för regelbundet. Det som är en gemensam nämnare hos 

alla informanternas erfarenheter är att det är mor- och farföräldrar som dött. Detta har 

heller inte hänt frekvent, men för det mesta är det de informanterna fått kännedom om.   

 

Jag har varit med om barn vars lillebror dog av cancer och också barn där en farfar som stod den 

här pojken väldigt nära dog. Sen naturligtvis många gånger vars barns husdjur dött (Förskollärare 

1). 

 

Det är lite olika, det kan vara en morfar, det kan vara ett syskon. Men det är väl det men det är ju 

mest mor- och farföräldrar som man möter men även syskon (Förskollärare 3).  

Jag har en som är sedan 10 år tillbaka, då tror jag att det var ett barn som hade gått bort. Men då 

kom jag in senare när dom hade jobbat igenom det. Då fick dom jobba med hela gruppen men jag 

var inte med i den situationen utan jag var med efteråt ungefär en månad efteråt (Förskollärare 4). 

Som tur är händer det inte så ofta. Men jag har varit med om några traumatiska händelser. Bland 

annat ett barn, de barnet miste sin pappa. Sen har jag också varit med om ett annat barn som mist 

sin pappa och hade inte varit i kontakt så mycket med pappan. Pappan bodde i södra Sverige. Sen 

var de en som också miste en bonuspappa. Den biologiska pappan hade aldrig varit med i bilden så 

de var bonuspappan som barnet växte upp med (Förskollärare 6).  

 

Traumatiska händelser är dock något som kan hända vem som helst, även barn i förskolan. 

Det kan vara att barns förälder dör, att ett syskon dör eller en pedagog dör.  

Har väl en som jag har jobbat med. Han tappa sin mamma när han slutade här, några veckor efter 

men hon var sjuk under tiden här ett tag eller som vi visste om (Förskollärare 2). 
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Men det som är det jobbiga är när det är barns syskon som dör eller att det är föräldrar till syskon 

som dör (Rektor 1).  

Barn med andra traumatiska erfarenheter 

Enligt informanterna är sorg komplext och brett område, det behöver inte alltid handla om 

att en närstående dör utan det kan också vara andra faktorer som kan orsaka sorgen.  

Sen naturligtvis många gånger vars barns husdjur dött (Förskollärare 1). 

Det är klart att man har träffat barn som har sin gammelfarmor som dött eller liknande 

(Förskollärare 5). 

Jag har också varit med om barn som är foster placerade och att barn faktiskt förlorar sina föräldrar 

på det sättet. Då har dom ju inte dött men dom har ju tappat kontakten med dem. Ibland har vi tagit 

emot barn från fosterhem också (Rektor 2).  

När jag tänker barn i sorg att det är någon närstående som gått bort. Men barnen kan hamna i sorg 

utan att det är någon som dör. Ibland är man med om separationer som kan bli en sorg. Det kan bli 

olika typer av sorg då också till exempel att man inte träffar den ena vårdnadshavaren lika ofta 

(Förskollärare 6). 

Arbetet med vårdnadshavare när barn förlorat närstående 

Våra informanter var alla enade om att dialogen med vårdnadshavarna är grundläggande 

för att veta vad som försiggår hemma, för att tillsammans gynna barnets bästa. Det innebär 

att kommunikation är en betydelsefull faktor oavsett om det inträffat en traumatisk olycka 

eller inte. 

 

Först är då grunden att vi bygger upp en god relation med alla vårdnadshavare naturligtvis och för 

att dom ska känna tillit till oss som personal. När det har hänt något sådant här då tar vi då ett 

samtal med vårdnadshavare och vad som man bör tänka på (Förskollärare 1). 

 

Informanterna tror inte på att undanhålla viktig information gällande barnet, de informerar 

vid föräldramöten hur betydande det är med god kontakt om något oförutsett skett.  

Det är ju bra att vårdnadshavare berättar för oss innan det tragiska händer att till exempel nu är det 

si och så. Det gör så att vi får en förkunskap om hur vi kan hjälpa barnet innan det tragiska sker 

(Rektor 1). 

Vi brukar säga till föräldrarna på introduktioner att händer det något vill vi gärna få information om 

det för det kan ju avspegla sig på barnen i förskolan. Man vet ju aldrig som anhörig hur man 

reagerar när det djävulska händer (Rektor 1).  

Allt som kan påverka barnets liv både i och utanför förskolan är betydande för 

pedagogerna som är verksamma i förskolan. Det informanterna berättar är att 
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kommunikationen med vårdnadshavarna är en central del i hur bearbetning av sorgearbetet 

bör gå till.  

Ja det är ju olika så det gäller ju att ha ett samarbete med den andre föräldern eller den som är nära 

barnet om hur dom reagerar hemma och jag tror det gäller att ha en dialog mellan varandra också 

utan att bli för påträngande (Förskollärare 2). 

Sen så måste man ju när det händer en sådan här situation så måste man ha kommunikation med 

den vårdnadshavare som lämnar och hämtar barnen på förskolan. Att man får höra av dom till 

exempel är det något vi behöver veta idag när vi tar hand om ert barn idag när hen ska komma hit 

och vara här (Rektor 1).  

Om vårdnadshavare meddelar oss vad som har hänt blir det lättare om det kommer upp frågor från 

barnet så är vi mer beredd på att kunna svara (Förskollärare 6). 

Vårdnadshavares medgivande om informationsspridning 

Informanterna beskriver att de frågar vårdnadshavare om medgivande att återge för alla på 

avdelningen, för att tillsammans stötta barnet. Sedan berättar informanterna vidare att dem 

alltid frågar hur de vill ha första besöket efter det tragiska skett. De flesta av 

informanterna förmedlar att i nästan alla fall vill vårdnadshavarna att dem ska återberätta 

det till hela förskolan. Alla informanterna är ense om att det är vårdnadshavarna som får 

bestämma vad som är bäst för barnet. Kommunikationen blir extremt betydande i det 

fortsatta arbetet ifall en traumatisk händelse skett barn. Enligt informanterna är det i stor 

vikt att samarbeta med vårdnadshavare till barnet för att kunna påbörja sorgearbete med 

hen. Detta innefattar också hur pedagogerna kan underlätta för vårdnadshavarna. 

Man har en dialog med föräldrarna för det är ju dom i slutändan som bestämmer om hur vi ska 

prata med barnet om det (Förskollärare 4). 

Men att man ändå försöker ha en återkommande dialog om vad barnet behöver nu och hur det ser 

ut. I och med att vi är så nära föräldrarna kan vi fråga om det är något dem behöver eller vad kan 

jag hjälpa dem med. Ibland kan det vara små enkla saker såsom att barnet kan vara påklätt när 

vårdnadshavaren hämtar barnet (Rektor 2). 

Just under tidens gång så dels försöker vi underlätta för familjen under tidens gång. Vi visar på att 

vi finns där. Vi har våra utvecklingssamtal som vi får sitta ner och givetvis om dom vill prata om 

det så är det helt okej (Förskollärare 3). 

För att det kan så lätt spridas rykten och tankar. Då är det bättre att informera dom andra 

föräldrarna att nu har den här situationen skett. Då kan vi säga att den här olyckan har inträffat, 

såhär är det nu, inte att man försöker lägga locket på som att ingenting har hänt. Men självklart 
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måste vi ha medgivande från vårdnadshavarna för vi kan ju inte gå ut och prata om en 

familjesituation om inte vi har vårdnadshavares medgivande (Rektor 2). 

Det är ju vårdnadshavarna som berättar det och då blir det naturligt att man pratar om hur dom tagit 

upp det och om hur dom vill att vi pedagoger ska ta upp det. Det är utifrån vad dom tycker och om 

vad dom vill att vi ska berätta. Det blir mycket samarbete i sådana situationer med vårdnadshavare. 

Jag upplever att det är vårdnadshavarna som bestämmer om vi ska berätta för andra barns 

vårdnadshavare. Det är ju klart att det kan uppstå frågor om vi tar upp det i barngruppen för det gör 

man ju för det mesta. Då kan barnen prata om det hemma så då blir det som att man måste prata 

med de andra barnens vårdnadshavare. Att man frågar om det är okej om vi pratar om händelsen 

öppet med dom andra vårdnadshavarna (Förskollärare 6).  

Verktyg som används i arbetssättet med barn i sorg 

Med verktyg syftar vad som kan användas i sorgearbetet, det kan vara alltifrån krisplan, 

krislåda och utomstående resurser. 

Använder krisplan 

Alla informanter som samtalats med delgav att det alltid finns krisplan på varje avdelning 

eller lättillgänglig via förskolans datorer. Tanken är att när krisen väl skett ska det vara 

enkelt för alla på avdelningen att kunna hitta denna krisplan. Krisplanen kan ge strategier 

för hur pedagoger i förskolan skall agera och avse när det tragiska skett. I krisplanen tas 

det upp skilda situationer som kan påverka barnens liv. Detta kan innebära ett dödsfall, 

bränder, hot mot förskolans verksamhet eller att någon inom förskolan som försvinner. I 

användningen av krisplanen inleds arbetet med att bearbeta barnets sorg.  

Vi har ju en krisplan som vi plockat fram ur olika scenarier som kan hända, för när det väl händer 

då hamnar man i chock. Vi har en krispärm på varje avdelning (Förskollärare 2).  

Här står allting, precis hur man ska gå tillväga om hur man gör, här står allt. Då går man bara efter 

krisplanen, avvik aldrig från krisplan! Man följer sak för sak hela tiden bara (Rektor 1).  

 

Vi brukar använda en krisplan. Det ser liknande ut på dom flesta verksamheterna. Då har vi som en 

plan för hur vi ska hantera om någonting händer då (Rektor 2). 

 

De finns den där krisplanen och den är jättebra att utgå ifrån. Sen är alla förskoleverksamheter 

ålagda att ha en krisplan. Då kan man gå in i den, det är kanske inte något man kan utantill 

egentligen så men man vet att den finns, man kan läsa dokumenten som ger den tankar och idéer 

utifrån vad som hänt (Förskollärare 6).  
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Användning av krislåda 

Informanterna har samtliga krislåda på sin förskola. Den ska vara lättillgänglig på 

förskolan såsom i kontoret eller i personalrummet. I den finns ljus, dikter, poesi, en duk, 

litteratur samt mjukisdjur, innehållet nämner flera av informanterna. 

 

I krislådan ska finnas lite sånger och lite dikter. Sen tycker jag också att det är viktigt att se på 

barnen att barnet kanske under den här perioden behöver en extra tröstare. Barnet kanske behöver 

ha med sig ett gosedjur eller snuttefilt (Förskollärare 1). 

Vi har ju en krislåda med ljus, poesi, dikter och mjukisdjur som vi kan plocka fram vid behov 

(Rektor 2). 

Man måste ju också få stöttning från chefen som borde kunna hjälpa mycket med det där annars är 

det ju krislådan och allt annat som man har till sitt förfogande (Förskollärare 4).  

Barnets trygghet 

Pedagoger i förskolan har den närmsta kontakten med barnet som bearbetar sorg, detta är 

mestadels den pedagog som barnet känner sig trygg med. Detta styrker de flesta av 

informanterna.  

De viktiga för barnet är att det är trygga vuxna och trygg struktur, en stabil personal och att vi är 

väldigt lyhörda. Det är liksom grunden som är det bästa för barnet (Förskollärare 1). 

Tryggheten och stabiliteten är a och o för barnet (Rektor 1 & Förskollärare 6).  

Det viktiga är att förskolan ska agera precis som dom brukar göra. Hålla tidsrutiner, göra alla dom 

saker man brukar göra för det kan vara den stora tryggheten för barnet (Rektor 2).  

Tillåtande för olika känslouttryck 

Informanterna fortsätter med att belysa om att tillåta alla känslor som kan uppstå under 

sorgeprocesser. Dem beskriver hur betydelsefullt det är för barnet är att få samtala om sina 

känslor för att kunna bearbeta det som hänt. Det är viktigt att pedagogerna hjälper barnen 

att sätta ord på deras känslor och tankar samt få chansen att gestalta sina känslor med hjälp 

av estetiska former. 

Jag tänker att det helt okej att barnen uttrycker sina känslor (Förskollärare 4). 

Våra rutiner handlar om att visa barnet uppmärksamhet, att man låter barnet få visa sina känslor, 

det är superviktigt. Att det är okej att vara ledsen. Det är okej att vara arg och få prata mycket 

(Rektor 2).  
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Det är en viktig bit att få vara ledsen och få vara arg och att vi pedagoger kan sätta ord på dom här 

känslorna (Rektor 2).  

 

Jag ger barnen möjlighet att rita och gestalta vad som har hänt, även jobba med poesi-lådan 

(Förskollärare 1).  

Lyhörd och flexibel för barnets bästa 

Dem var alla överens om att alla barn ska erbjudas tid att få sina frågor och funderingar 

besvarade samt att kunna gå bort. Detta för att ha en ensam stund med en pedagog, om 

behovet finns. Några av informanterna påpekade hur betydelsefullt det är att vara lyhörd 

och flexibel samt att barnet blir sedd och hörd i deras situation. Man ska anpassa 

verksamheten baserat på barnet och deras situation.  

Det kan ju bli så att gruppen påverkas och vi kan inte ha den pedagogiska verksamheten som vi har 

på dagarna (Rektor 1). 

De är ju att möta barnen i de frågor dom har, jag tror inte att man kan gå efter hur känns det nu. 

Man måste vara lyhörd för att sorg kan ju uttryckas på många olika sätt också (Förskollärare 2). 

Barn har ju frågor och funderingar men just det där tröstandet och vara nära, lyssna och ge raka       

svar (Förskollärare 3). 

Uppföljning med barnets sorgearbete 

Uppföljningen med barn i sorg ser olika ut då barnen reagerar annorlunda. Mycket handlar 

om vilket stöd barnet har emottagit och hur mycket tid samt utrymme barnet har fått att 

bearbeta sin sorg. 

Det är viktigt att vi tittar sen hur barnet mår för att barn reagerar olika (Rektor 2). 

Jag kan inte säga att vi har exakta rutiner för efterarbete. Det är inte så att vi efter en vecka ska vi 

följa upp det och sådant där utan det är ganska individuellt. Men att man ändå försöker ha en 

återkommande dialog om vad barnet behöver nu och hur det ser ut (Rektor 2). 

Pratar inte barnet om det tar inte vi heller upp det. Det är utifrån barnen och hur dom vill ha det. 

Om dom pratar mycket om sin mamma eller pappa som gått bort då är det klart att man tar in det 

och pratar om det med barnet (Förskollärare 6). 

Förskollärares arbetssätt baserat på barns reaktioner 

Barns reaktioner kan se olika ut. Det är mycket som kan ha betydelse, det kan handla om 

hur nära barnet är individen som dött. Det kan även röra sig om vilket stöd barnet erhållits 
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hemma, detta instämmer flera informanter på. Någonting som fångades upp var att barnets 

personlighet kan spegla den reaktion som visas upp. Detta mottagandes vid en av 

intervjufrågorna med sista informanten i svaret på hur barn kan reagera. 

För det är ju oftast så att barn reagerar oftast då det är någon som står dom väldigt nära (Rektor 2). 

Det kan också vara barn som kryper upp som kommer att alltid vilja ha trygghet och vara nära en 

vuxen och som vill sitta i knä och hålla hand (Förskollärare 1). 

Det jag upplever när ett barn varit med om en traumatisk händelse har det varit väldigt skilda 

reaktioner. Det är något man inte kan veta i förhand. Det är något man kan se i efterhand 

(Förskollärare 6). 

Man måste vara lyhörd för att sorg kan ju uttryckas på många olika sätt. Jag tror också på att man 

ska svara på frågorna barnen funderar på. Yngre barn beror lite på vilken språkutveckling dom har. 

Jag tror alltid att man måste se oavsett ålder på deras reaktioner och att man måste ha en öppen 

famn, att dom har någonstans att krypa upp till (Förskollärare 2). 

Det kan kännas som att beroende på hur barnets personlighet är kan det återspegla deras reaktioner 

såsom lugn blir mer tillbakadragen och ett barn som är aktiv och framåt kan bli mer utåtagerande. 

Men det beror mest på hur mycket hjälp man har fått och hur mycket man pratat om det hemma 

(Förskollärare 6). 

Vad påverkar arbetet med barn i sorg 

Informanterna berättar om vad som kan påverka arbetet med barn i sorg. De är slående 

överens om hur arbetet bör ske för att barnet ska kunna få den lämpligaste förutsättningen 

för att bearbeta sin sorg. 

 

Det är ju då om omgivningens empati, vår förmåga att lyssna, vår förmåga att vara närvarande och 

vår förmåga att ge verktyg till bearbetning och att där är det jätteviktigt att vi är uppmärksamma 

och att det tar olika tid. Om det skulle vara så att situationen då i arbetslaget eller på avdelningen då 

är otrygg så förvärras situationen kring barnen. Då kanske dom inte får möjlighet att bearbeta 

(Förskollärare 1). 

 

Det beror alldeles på hur barnet är, hur det kan påverka och man får ju vara lite lyhörd där också att 

verksamheten. Dom säger ju det att rutiner är ju bra, att man har läsvila och samlingar men orkar 

inte barnet vara med måste man hitta lösningar för det och vara lite flexibel (Förskollärare 2). 

 

Just från vår sida så handlar det om att vara lyhörd och vara nära. Viktigt om beroende av vad det är 

för sorg, hur jobbigt det än är för man påverkad själv, att vi ändå är med i hela sorgeprocessen. 

Döden kan vara jobbig, sorg i överhuvud taget (Förskollärare 3). 
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Framförallt tänker jag att något som bryter våra vanliga rutiner, det påverkar ju många bitar. Det 

kan påverka det enskilda barnet, det kan påverka barngruppen för dom kan också bli orolig. Det 

kan dyka upp otroligt mycket frågor och det kan ju påverka arbetet att tänka som pedagog måste 

man alltid vara flexibel (Rektor 2).  

Tillgång och användning av andra resurser 

Alla informanterna beskrev att resurser som dem kan tillgå inte har använts i 

bearbetningen av sorg för barnet. Resurser såsom kurator, psykolog, barnavårdscentralen 

och specialpedagoger. Dem förklarar vidare att de inte känt behov att ta in en resurs på 

grund av att pedagogerna har kunnat hantera situationen själva. Förskollärare kan också 

hamna i chock efter att en traumatisk händelse har uppstått, av den anledningen belyser 

informanterna att det är gynnsamt att ha en kurator att tillgå. Det har inträffat att kuratorer 

varit till undsättning för pedagogerna nämner en av informanterna.    

Nu finns det ju allt från kurator till psykologer som kan hjälpa personalen, alla reagerar olika 

(Förskollärare 6). 

Vi har ju specialpedagog, vi har ju psykologer, vi har ju allting. Jag har inte använt mig av det 

någon gång för jag har inte varit med om en sådan traumatisk händelse men jag vet ju exakt vart jag 

ska ringa om jag behöver hjälp (Rektor 1). 

 

Det är inte mycket resurser som vi tar användning utav men det finns ju hjälp att tillgå. Men det är 

inte något vi har använts sig utav, men de finns den där krisplanen och den är jättebra att utgå ifrån 

(Förskollärare 6). 

Analys 

Detta avsnitt baseras på frågeställningar, teorier från bakgrunden och det inhämtade 

resultatet från informanterna.  

Förskollärares och rektorers erfarenheter 

De flesta informanter har erfarenheter om barn i sorg. Sorg kan uppfattas för barn i stor 

omfattning. Informanterna har fått kännedom att barn förlorat mor- och farföräldrar och 

husdjur. Detta anses inte har påverkat barnen lika kraftigt såsom att vårdnadshavare, 

syskon eller barn som blivit omplacerade i fosterfamilj. Informanterna påvisar att sorgen 

behövs bearbetas om barnet indikerar starka känslor och reaktioner. Men även om barnet 

inte påvisar markanta reaktioner betyder det inte att de inte känner sorg.  
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Persson (2017) belyser att beroende på vilken sorts förlust det är påverkar den olika. 

Förlorar du en individ som står dig nära såsom en förälder eller syskon blir sorgen mer 

kraftfull än att förlora en som inte står dig nära. Jarrat (1996) beskriver en liknande 

situation, att när ett barn dör sörjer hela familjen. Barnets syskon blir också påverkade 

oavsett åldern och utvecklingsstadier.  

Arbetssätt som förskollärare och rektorer tillämpar i arbetet med barn i sorg 

Informanterna är alla överens om att barn som förlorat närstående kan få en förändring i 

deras trygghet och tillit. Informanterna berättar att trygghet och stabilitet är a och o för att 

barnen ska kunna anlända tillbaka till förskolan. Fortsättningsvis belyser dem att på 

förskolan har ingenting förändrats, här får barnen en fristad från sorgen. Sorgen på 

hemmaplan kan vara massiv och barnet kan påverkas i stor mängd av detta. De kan 

behöva få en stund utan sorg och ömkan. Chesterson (2011) stärker i sin teori att barnet 

behöver få inaktivera den tunga sorgen vilket kan ske på förskolan där de vanliga 

rutinerna sker. Barnet behöver fristad från den psykiska påverkan vilket förskolan kan 

vara med tanke på att familjen därhemma kan vara i stor kris. 

 

Informanterna upplyser att de utgår från krisplanen som finns att tillgå i förskolans 

verksamhet om en traumatisk situation har uppstått. Krisplanen är ett gynnsamt 

supplement som utgångspunkt för dem hur dem ska hantera krissituationer. Det innefattar 

inte en mall om hur man ska gå tillväga för att bearbeta barnets sorg. Förskollärares 

uppgift är att arbeta med barnet individuellt baserat på reaktioner barnet kan påvisa. Flera 

informanter nämner även att barnen kan behöva stöttning att sätta ord på vissa känslor på 

barnets nivå. Informanterna är flera som styrker att dem bör tala sanningsenligt till barnet 

angående döden. Gerger (2018) belyser liknande teori om att pedagoger bör göra barnen 

medvetna om dödens innebörd.  

Vad kan påverka förskollärare? 

Det informanterna påpekade är att om de inte har erfarenheten kan det påverka arbetet 

med barn i sorg. Det kan handla om att pedagogen inte vet vilket tillvägagångssätt hen ska 

utgå från. En annan aspekt som kan påverka förskollärare är att arbetslaget är otrygga, 

detta kan vara på grund av att arbetslaget inte har arbetat med varandra i en längre period. 

Vidare belyser informanterna att förskolläraren bör vara trygg i rollen för att kunna 

ansvara över betydelsefulla samtal med barnet i fråga, eller att förskolläraren inte har 

arbetat med barngruppen. Bergman och Hanson (2014) förmedlar att Black (1996) har en 

teori om att barn behöver få känna tryggheten och stödet från de vuxna.   
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Lenéer Axelsson (2010) belyser sin teori om att döden kan ses som besvärligt att samtala 

om på ett gynnsamt vis. Informanterna beskriver att förskolläraren kan även bli känslosam 

med anledning av att hen har skapat en relation till den bortgångna. Dyregrov (1990) har 

en teori om att pedagoger bör vara inställda på att något tragiskt kan ske i förskolan, 

förkunskaper ger bättre förutsättningar om hanteringen av situationer. Resurser som kan 

stödja förskollärarens arbete är gynnsamt att använda sig av i dessa situationer, enligt de 

flesta informanterna har detta inte utnyttjats.  

 

En av rektorerna som intervjuades berättade om att den pedagogiska verksamheten kan 

påverkas med tanke på tidsaspekter då barnet kan behöva tid ensam med en pedagog. 

Resterande pedagoger på avdelningen får ett större ansvar gentemot kvarvarande 

barngrupp. Tiden kan bli tuff att fördela i vissa stunder under dagen. Verktyg till 

bearbetningen kan vara komplicerad att ges, på grund av tidsaspekterna. En del av 

informanterna påvisade att barn har minskad ork att delta i aktiviteter, vilket kan innebära 

att förskolläraren behöver finnas till för barnet. Det kan även uppkomma frågor från 

barngruppen angående döden och detta kan också påverka förskollärare i deras arbete. Det 

kan innebära att tid tas från andra planerade aktiviteter som skall ske. Det alla informanter 

är eniga om är att vara där för barnet, lyssna in barnets frågor och vara närvarande samt 

flexibla. Ladegaard Jensen (2005) lyfter fram i sin teori att barn bör få samtala om döden, 

pedagogen bör lyssna på deras frågor och besvara frågorna på ett enkelt sätt för att barnen 

skall få förståelse om döden.  
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Diskussion 

Slutsats 

Syftet med denna studie är att belysa förskollärares synsätt om arbetet med barn i sorg och 

vad som kan påverka förskollärarens arbete. Slutsatsen av studien är att både rektorer i 

förskolan och förskollärares syn på arbetet med barn i sorg är en svårighet då situationerna 

skiljer sig åt. Barnen kan reagera olika, vissa kan bli utåtagerande och andra kan bli 

tillbakadragna. Krisplanen som verksamma på förskolan tillämpar är ingen mall om hur 

dem ska bearbeta sorg utan i större omfattning ett supplement som de förhåller sig till 

utmed en traumatisk situation. Det mest grundläggande som baserats på vad som påverkar 

förskollärares arbete är att dem bör inneha en trygg bas mellan förskollärare, barnet och 

vårdnadshavare. Förskollärare med erfarenheter om barn som bearbetar en traumatisk 

händelse är mer förberedda på liknande situationer som kan uppstå.  

Rektorer och förskollärares erfarenheter 

De erfarenheter som informanterna upplevt var relativt lik varandra. De flesta hade varit 

med om att mor- och farföräldrar dött och att barnen mestadels inte påverkas med starka 

reaktioner såsom reaktioner till de närmsta individerna. Chesterson (2011) beskrev en 

händelse där en flicka förlorade sin bror. Det hon berättade var att syskon ska finnas kvar 

hela livet och att om någon skulle gå bort borde de vara de släktingar som är äldre, som 

har levt ett rikt liv. 

Andra erfarenheter som några informanterna erfarit har handlat om barn som förlorat 

syskon, en förälder eller att en kompis på förskolan dött. De är överens om att de uppstår 

reaktioner hos barnet efter en traumatisk händelse och barnets beteende kan förändras. 

Lawhon (2004) styrker detta, förskollärare har en omfattande insikt i barnens liv och att de 

kan även notera förändringar. Förskollärare kan upptäcka skillnader på barnet innan och 

efter de fått nyheten. Informanterna fortsätter med att berätta om att första kontakten 

vanligtvis handskas av rektorn på förskolan. Rektorerna i förskolan som intervjuades 

påpekade att dem kan erhålla den första kontakten såvida inte pedagogen vill ansvara över 

den. Pedagogen kan inneha en trygghet till barnet och vårdnadshavaren med tanke på att 

dessa möts dagligen, och det gör inte rektorn. Alla informanter var enade om att tillit och 

trygghet är den mest betydande pusselbiten för barnet. 

Det är rektorn på förskolan som skriver krisplanen med utgångspunkt i en mall, det kan 

också baseras på en annan krisplan för att anpassa denna genom förskolans verksamhet. 
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Krisplanen berättade alla informanter om att dem följer den noggrant och arbetar med 

hänsyn på den i samband med krisen. Den behandlar vanligtvis hur förskolan ska hantera 

en oväntad händelse. När frågan inföll om hur informanterna fått kunskap om hur de 

arbetar med barn i sorg handlade det oftast om egna erfarenheter, både privat och i 

förskolan. De kunde också fråga kollegor som har större erfarenhet i området för att öka 

sin egen kunskap. Detta var något som uppmärksammades att pedagoger inte får tillgång 

till vidareutbildningar som behandlar sorg. Det är ett tufft ämne och många är inte 

utbildade i det och av den orsaken anses det att de är av intresse att pedagoger bör inneha 

förkunskaper om det, ifall det hemska skulle inträffa. Dyregrov (1990) beskriver om 

förskollärare är mentalt förberedda kan de leda till en bättre förståelse i barnet och 

vårdnadshavares situation. Om förskollärare medverkar på kurser om sorg kan det göra att 

dem får en fördjupad kunskap, detta kan i sin tur leda till att förskolläraren kan förmedla 

det till sina kollegor. 

Skolverket (2018) belyser om att förskolan ska stimulera barnens välmående, för att det 

vara gynnande att inneha kunskaper om barn i sorg och om hur bör pedagoger hantera 

situationerna. Det bör finnas vissa förkunskaper för att kunna hantera barn som bearbetar 

sorg i förskolans verksamhet. Pedagoger kan inte ha total koll på hur men då dem läser 

krisplanen kan de enklare relatera till de kunskaper de har till sitt förfogande. Samarbetet 

med rektorn på förskolan är ett sätt att göra det bästa från ömse håll, med de påpekas att 

detta sker både för barnet men också pedagogerna. Något man också blev förvånad över 

var att när förskolläraren påbörjade en ny arbetsplats fanns det ingen introduktion om 

krisplaner. Detta får man höra sig för kring, av nyfikenhet för att inta kunskaper om 

krisplanen. Det skulle uppskattas om det fanns en introduktion när man påbörjar en ny 

arbetsplats. Man kan aldrig tolka när en hemsk händelse kommer att inträffa av den 

anledningen bör det finnas en introduktion, för att införskaffa sig kunskaper redan från 

dag ett i professionen. 

Förskollärares arbetssätt med barn i sorg 

Det mest avgörande som har inskaffats lärdom om baserat på litteratur och resultatet är om 

arbetssättet, att trygghet och stabilitet för barnen är en väsentlig faktor. Trygghet och 

stabilitet är en komponent som pedagoger arbetar med barnen redan tidigt genom 

inskolning och fortsätter till dess att barnet lämnar förskolan. 

 

Bergman och Hansson (2014) belyser att det tyngsta ett barn kan genomgå är ett dödsfall i 

familjen. Detta är en tuff omställning för barnet. Barnet drabbas av sorg efter att ha 
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förlorat en närstående. Barnen är inte de enda som drabbas av chock, detta kan även 

personalen drabbas av. I sorgearbetet bör barnet ges de stöd hen behöver. Trygga 

medmänniskor kan betyda mycket för barnets återhämtning. Stöttning från hemmet och 

från förskolan men även individer som är nära barnet behövs för att kunna bearbeta 

sorgen. Barnet bör få all den stöttning den behöver för att inte lägga skulden på sig själv, 

eller bli personlighetförändrad.  

 

Pedagoger bör vara trygg i rollen om de inte är trygg i rollen kan det bli förödande för 

barnet. Pedagoger kan fullständigt förbise barnet i deras sorg och vad vederfaras i så fall 

med barnet?  

 

Man hävdar att pedagoger måste stötta barnet att finna acceptans i vad som skett, barnen 

bör få stöttning av pedagoger. Pedagogers uppgift är att visa att dem finns där för barnet, 

för att barnen skall få stödet de behöver i sin bearbetning. Det som ses som betydande är 

att te sig ett liknande i förhållningssättet till barnet sinsemellan kollegor. Pedagoger bör 

behandla barnet dylikt i deras sorg. Eljest möjligen barnet kan bli förvirrad om pedagoger 

behandlar barnet varierat. 

 

Informanterna var tydliga med att berätta hur betydande samarbetet med vårdnadshavarna 

är. All information som kan uppstå såsom detta har hänt idag på förskolan eller detta 

inträffade hemma, gör att pedagogerna kan bidras ytterligare förståelse för situationen. 

Vårdnadshavare och pedagoger kan ge råd till varandra gällande vad som fungerar för 

barnet som bearbetar sorgen. Det kan vara att viss information blir betydande att ta upp 

inför alla pedagoger, eller att det kan vara gynnande för andra barns vårdnadshavare att 

veta. Detta behöver vårdnadshavares medgivande. Samarbetet med vårdnadshavare är för 

att kunna gynna barnet i återhämtningen rörande sorgeprocessen. Man vill inte ha 

ryktesspridning på förskolan om exempelvis ett barn förlorat sin vårdnadshavare. Ryktena 

kan bidra till en tyngre kapitel för barnet och den kvarlevande vårdnadshavaren. 

 

En informant påpekade också hur viktigt det är med kroppshållning, andning och mimik 

när de pratar med vårdnadshavare som förlorat sin partner, eller barn. Det behövs inre 

styrka hos pedagogen då pedagoger även kan bli påverkade av den traumatiska händelsen. 

Kontakten med vårdnadshavarna ska fungera i annat fall fallerar stödet till varandra. 

Genom att pedagogen skapar en tillit mellan varandra på detta vis har de redan byggt en 

grund inför ett sorgearbete om något oväntat sker.  
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Samarbetet med vårdnadshavarna i förskolan är mycket mer avgörande än många vet och 

tror. Dagliga kontakten med vårdnadshavarna måste finnas för att lyckas med stödet 

innefattande barnet. Naturligtvis är det betydelsefullt att pedagoger frågar vårdnadshavare 

om medgivande innan de berättar för hela huset om den svåra situationen familjen har 

satts i. Utan vårdnadshavares medgivande kan vi inte berätta för någon.   

 

Skolverket (2018) skriver i förskolans läroplan att pedagogerna ska skapa trygghet för 

barnet. Genom erfarenheter som kan uppstå kan pedagoger hjälpa att skapa mening och 

sammanhang. Förskolan är en plats för lust att lära och skapa sig en social gemenskap 

med övriga. Baserat på informanterna ska pedagoger erbjuda barnen samtal på deras nivå 

för att barnen skall förstå innebörden av den traumatiska händelsen vilket även skolverkets 

läroplan (2018) styrker. De flesta av informanterna var eniga om att pedagoger inte ska 

pressa barnen till samtal, utan det ska baserat på deras behov. Såsom BRIS (2019) 

nämndes i bakgrunden att om en vuxen finns där för dem skapas det en trygghet, som när 

barnet är i behov av samtal. 

 

Dyregrov m.fl. (2014) berättar att det kan vara bra för barnet att komma tillbaka till 

förskolan, detta för att de vanliga rutinerna sker där och det är en faktor för att bearbeta 

sorgen. Informanterna fortsätter sedan med att berätta att de ger barnen tid och rum att 

berätta om händelsen samt att de är ärliga med de svar de ger. De flesta informanter 

berättar om att barn ska få möjlighet att bearbeta sin sorg genom leken och gestaltning. 

Vidare hävdar de att barnen kan inneha svårigheter att sätta ord på sina känslor och av den 

orsaken kan verktygen hjälpa dem. Man tolkar det som att det är olika på när barnen 

kommer tillbaka till förskolan, vanligtvis handlar det om vilket stöd barnet får från släkt 

och närstående. Det kan vara gynnsamt för barnet att komma tillbaka till förskolan i 

ganska tidigt skede. I förskolans värld är allt som det brukar vara, pedagoger ska kunna ta 

barnet åt sidan om barnet skulle ha det behovet. Pedagoger måste kunna erbjuda olika 

verktyg för bearbetning, det kan vara som terapi att få måla, dramatisera, musicera för att 

bearbeta det hemska. Pedagoger ska finnas där som stöd för barnen i barnets känslostorm. 

Pedagoger bör vara kapabla att sätta ord på känslorna då barnen inte alltid kan göra det 

själv, det kan vara en helt ny känsla barnet upplever.  

 

Lennéer Axelson (2010) skrev att akuta krisplaner ska finnas på varenda förskola, den ska 

finnas tillgänglig om något oväntat sker. Detta styrker Skolverket (2008) som förtydligar 



 

29 

 

att det ska finnas en krisplan på alla förskolor. Dessa krisplaner ska innefatta planer, de 

rutiner som pedagogen ska utgå från och vilka stöd som kan användas. Alla informanter 

berättade om krisplanen och att den fanns på varenda förskola, alla krisplaner var liknande 

strukturerad. 

 

Barn kan visa olika typer av reaktioner, enligt Dyregrov (1990) kan 

personlighetsförändringar såsom tillbakadraget beteende eller utåtagerande beteende 

finnas. Informanterna stärker Dyregrovs tankar om reaktioner, de påvisar att dessa 

reaktioner uppmärksammas. Både Dyregrov och informanterna hävdar att det är i stort 

behov av att barnen får bearbeta det som har skett.  

 

Ett verktyg som alla informanter lyfter var om krislådan, denna krislåda är på förhand 

redan förberedda. I den finnas böcker, dikter och poesi om döden samt ljus, en ram, en 

duk och ibland även ett gosedjur. Tolkningen är att förskollärare som inte innehaft 

krisplan och krislåda hade stått mållös om det exempelvis hamnat i chock och inte vetat 

hur dem skall gå tillväga utan krisplanen. Pedagoger måste vara mentalt förberedda på alla 

situationer som kan uppstå, för att barnet skall få bästa möjliga stöd måste även pedagoger 

förstå sig på deras reaktioner. Ladegaard Jensen (2005) upplyser att barnen bearbetar 

sorgen genom leken. Barnen går in och ut i känslorna när leken påbörjas och när den 

avslutas. Detta anses vara ett gynnsamt sätt att bearbeta känslorna samt att göra sig 

medveten om dem. Förskollärare och pedagoger bör uppmana barnen till lek, för det är 

barnen sätt att bearbeta tyngre händelser.  

 

En av informanterna förklarade att vissa yngre barn kan ha svårigheter att visa reaktioner 

och att det gör det avgörande i att vara närvarande för att kunna erbjuda en öppen famn. 

Det var också alla andra informanter överens om, fast de nämnde om närvaron generellt 

hos barn. Dyregrov (2009) beskriver att barnets reaktioner är beroende på barnets mognad. 

Med andra ord kan det betyda att ett yngre barn kan reagera annorlunda för barnet inte 

förstår innebörden. Författaren fortsätter att beskriva om barnet, att de tänker sig själva 

som centrum för allt som händer. Barnens tankar och handlingar är skälet till 

omständigheter som sker runtomkring dem. Förstår inte barnen vad döden innebär kan de 

påvisa mindre tydliga reaktioner om något tragiskt skett (Ibid). Gerger (2018) delger att 

sanningen gynnar barnets välmående i framtiden, som även flera informanter berättade 

om. Det kan handla om hur pedagoger berättar om det, detta ska vara utifrån att barnen 

förstår innebörden. Tamm (1986) påpekar att barnen behöver hjälp att bearbeta sorgen för 
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att kunna acceptera förlusten. Det pedagogen bör undvika är medlidande för barnen och 

istället ge förståelse för barnets reaktioner som de använder i sorgen. 

 

Martell m.fl. (2013) förklarade att böcker som handlar om vad död och sorg kan innebära 

är ett gynnsamt sätt att förklara att döden är oundviklig. Böcker gör att pedagogen kan 

distansera sig från sina egna känslor för att istället fokusera på barnet. Vi instämmer med 

informanterna angående att pedagoger skall erbjuda en öppen famn för att barnen skall få 

den trygghet och tillit de behöver. Vi håller inte med Dyregrov till hundra procent 

angående mognad, vi tror alla barn visar på en reaktion eller annan oavsett ålder samt 

mognad. Barnen kan visa det i situationer såsom när barnen ska sova på förskolan. Där 

anar vi att barnet kan visa på otrygghet och ha svårt att slappna av på grund av händelsen. 

Yngre barn kan också visa på reaktioner som är synbara enligt oss, de kan vilja ha en 

förskollärare nära dem hela tiden, de vill sitta i knät och kan bli ängsliga när förskolläraren 

ska gå på rast exempelvis. Vi tror det handlar mest om att visa att vi finns där för barnet i 

ur och skur. Barnet ska känna inom sig att pedagogen är någon dem kan lita på samt krypa 

upp till när barnet känner för det.  

 

Man hävdar att barnen kan skapa en rädsla om pedagoger förvränger sanningen om 

händelsen för dem. De kan vara att vi säger att pappa har somnat in, genom det kan barnen 

skapa en rädsla för sömn. Prata sanningsenligt med barnen baserat på deras ålder och 

mognad. Martell m.fl. förklarar på ett ypperligt sätt att böcker kan hjälpa oss att distansera 

oss från våra egna känslor för att döden är ett tufft samtalsämne att arbeta kring.  

 

Uppföljning med barn som bearbetar sorg var en punkt som det fanns svårigheter att 

besvara för informanterna. I flesta fallen handlar uppföljningen av att synliggöra barnets 

behov, kanske inte genom att ta upp den tunga förlusten utan att vara uppmärksam och 

nära till hands. Har barnet behov att samtala bör pedagogerna ge barnet detta. Det kan vara 

att barnet kan behöva andrum från allt, av den anledningen kan det vara nyttigt om en 

pedagog kan gå iväg med barnet och göra annat. Dyregrov (1990) berättade om 

uppföljningen, att det är betydelsefullt för barnet. Det kan vara att få samtala om det eller 

att få möjlighet genom leken kunna uttrycka sina känslor. Dyregrov fortsätter med att 

poängtera att de stöd och möjligheter som barnet får att bearbeta händelsen är avgörande 

för hens framtid. Alla informanter var eniga om att resurser finns, såsom specialpedagog, 

psykolog och kurator. Det är dock få av dem som använt sig av det. En informant 

påpekade dock att då ett barn gick bort på avdelningen tog de in en kurator som var till 
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förfogande för pedagogerna. Norris-Shortle m.fl. (1993) påpekade att socialarbetare 

erbjuder familjen terapi efter en traumatisk händelse. Barnet kommer att påverkas av 

förlusten och av den orsaken beskriver författaren att bearbetning av sorg är i stort behov. 

Enligt Tamm (1986) kan begravningsriter vara bra för barnet att delta i. Detta på grund av 

att det kan hjälpa barnet i sorgeprocessen. 

 

Uppföljningen är betydande och den skiljer sig inte långt från sorgebearbetningen. Vi 

tänker vidare att uppföljningen är minst lika betydande att fånga upp såsom bearbetningen, 

med tanke på att bearbetning fortsätter hela livet. Pedagoger bör synliggöra barnets behov 

gällande mycket i förskolans värld. Vi är överens med informanterna om att det kan vara 

bra för barnet att gå iväg en stund själv med pedagogen. För att kunna få en lugn stund, 

tryggheten kan börjas byggas upp igen, om barnet tappat den tryggheten. Alla kan behöva 

andrum från tuffa skeden i livet. Bearbetningen och uppföljningen är verkligen a och o, 

det Dyregrov påpekar är betydande att det kan vara avgörande för barnens framtid i vilket 

stöd i bearbetningen barnet får. 

 

Vi är inte helt eniga med informanterna om att pedagoger kan klara allt själv. Det kan vara 

gynnsamt och nyttigt att ta hjälp av resurser för att man kan bli förblindad i sitt arbetssätt. 

Resurser kan hjälpa med att ge en annan syn på sorgen av den orsaken hade det varit 

lyckat att ta in en utomstående. Något vi däremot håller med informanterna är att det kan 

vara utmärkt att ta in kurator för att pedagogerna skulle få samtala om det tuffa också. Det 

som fåtts mindre kunskaper om är socialarbetarnas funktion i barnens bearbetning. Vi har 

förstått att de kallas in i ett tidigt skede om behovet finns. Det Tamm beskrev rörande 

begravningsriter är något man kan relatera till. Enligt erfarenheter är det ett sätt att få 

avslut på och säga adjö till den bortgångna. Detta är även för att inte kunna förneka den 

bortgångnas död. Dyregrov beskriver att barn tänker att de är i centrum för det som händer 

blir viktigt att påpeka för barnet att det inte är på grund av hen. Vi anser att närstående 

eller pedagoger behöver finnas till för att besvara barnets funderingar. 

 

Sammanfattningsvis kan slutsatsen visa att arbetssättet handlar framförallt om att skapa en 

trygghet för barnet. De är det första i sorgearbetet som har en stor och betydande roll i 

arbetet med barn i sorg. Pedagoger behöver enligt oss en trygg bas att försiggå för att 

kunna hjälpa barnen i dess bearbetning. Baserat på personliga erfarenheter kan 

bearbetningen ta en lång tid, ibland hela livet. Man bör vara medveten om att minnen 

baserat på händelsen alltid kommer finnas kvar inom oss. Det inte går att påskynda 
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bearbetningen hos barnet, det handlar om att ge barn tid och förståelse om vad som har 

hänt. Pedagoger behöver uppmärksamma barns skilda typer av reaktioner då det kan visas 

i olika uttryck. Något som kan anses tufft men är rätt är att prata sanningsenligt med 

barnet, att barnet får skapa sig en förståelse om att döden är oundviklig. Trots barnets unga 

ålder kan pedagogerna prata om döden på ett vis som barnet förstår, inte att pedagogerna 

behöver gå in i exakt detalj. Men att samtala om döden i stora drag. 

Vad kan påverka förskollärare med deras arbete om barn i sorg? 

Det som påverkar arbetet med barn i sorg har flera aspekter enligt informanterna. Det kan 

handla om omgivningens empati, förmåga att lyssna, vara närvarande och vilka verktyg 

som kan ges till barnet för bearbetningen. Det är betydande att minnas att alla situationer 

tar olika lång tid. Om personalgruppen är otrygg kan barnets bearbetningsprocess 

påverkas. Flera av informanterna berättar vidare att rutiner kan göra en stor skillnad för 

barnet. Dessa trygga rutiner såsom läsvila och samlingar kan inneha en inverkan i barnets 

bearbetningsprocess. Informanterna påvisar att det som bryter de vanliga rutinerna kan 

göra en stor påverkan, inte bara för enskilda barnet men även för barngruppen. 

Det kan också vara att pedagogerna själva får starka känslor kring dödsfallet, för att de 

kan bli påminda om personliga erfarenheter eller att pedagogerna har haft en nära relation 

med den bortgångna. Det är också en aspekt som kan påverka barnets bearbetning. 

Persson (2017) beskriver att man inte ska förtränga känslorna som kan uppkomma, istället 

omfamna känslorna. Känslor kan upplevas obehagliga men de är inte skadliga. Författaren 

fortsätter berätta att det tar mer energi att hålla tillbaka känslorna än att släppa fram dem. 

Informanterna påpekade också på att information från vårdnadshavare ibland har 

undanhållits vilket inte ger pedagoger förberedelser som de kan tänkas behöva. Det kan 

uppkomma många frågor om döden som kan påverka det enskilda barnet negativt. Det 

innebär att den pedagogiska verksamheten blir annorlunda ifall ett barn kräver en 

pedagogs uppmärksamhet och behöver vara med barnet. Det gör att barngruppen har en 

pedagog mindre till sitt förfogande. Fortsättningsvis påpekar de att mycket handlar om att 

vara flexibel i sådana situationer. De fortsätter med att berätta att tidsaspekten kan ha stor 

påverkan i arbetet med barn i sorg. 

En annan aspekt som informanterna påpekade var att barnet inte vill bearbeta, av den 

anledningen blir det betydelsefullt att anpassa sig efter situationen och hur barnet behöver 

ha det. Informanterna berättar att omgivningen kring barnet kommer ha stor påverkan för 

barnet, utan empati kan pedagoger inte förstå barnets känslor, detta stämmer överens med 
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oss. Man anser att om pedagoger inte förstår barnet vet de inte vad de ska lyssna till eller 

vilka verktyg som kan ges till barnet. Vi är överens med informanterna om att pedagoger 

måste vara väl medvetna om att alla barnen bearbetar olika lång tid och de ska finnas där 

under hela deras bearbetningsprocess. Om personalgruppen är otrygg kommer det ha en 

omfattande påverkan på barnet. Det handlar om att vara en stöttepelare för barnet samt att 

personalgruppen skall kunna kommunicera på ett vänligt sätt gentemot varandra. Något 

som har erfarits är att rutiner i förskolans verksamhet är betydande för barnets utveckling 

och trygghet. Har förskolan inte rutiner hamnar barnet i en otrygghet. Vi tror inte på att 

undanhålla betydande information som kan ge pedagoger kunskaper om situationen 

hemma. Pedagoger skall kunna stötta barnen och för att detta skall ske på rättvist sätt 

måste vårdnadshavare samtala om händelser som skett på hemmaplan. 

Något som är betydande är att pedagoger får medgivande av vårdnadshavare för att 

samtala öppet om händelsen på förskolan. Detta kan förse kunskap och förståelse till de 

andra barnen på förskolan. Vi är överens med Persson (2017) om att förträngning av 

känslor inte är ett hälsosamt sätt att bearbeta sorg, för att man stänger ute acceptansen på 

detta sätt. Pedagogen kan behöva gå iväg med barnet som bearbetar sorg detta kan påverka 

barngruppen negativt. Det ger oss mindre tid för förskolans verksamhet. Det handlar om 

att få stöd från en pedagog från en annan avdelning som känner barnet väl och det kanske 

inte alltid finns möjlighet till det. Vi är enade om att man måste vara flexibel för att kunna 

arbeta i förskolan. Ibland sker förutsedda saker i förskolans värld, pedagoger ska vara 

närvarande för att kunna hantera situationer som kan uppstå. I vissa fall får man ha en 

annan planering med sig, då det kan ta sidospår.  

Avslutning 

Avslutningsvis har detta arbete gett oss mycket kunskap och förståelse om ämnet sorg. 

Den stora utmaningen är att alla barn uttrycker sorg olika och att pedagoger måste vara väl 

förberedda på skilda uttryckssätt. Det som var intressant är barns reaktioner och hur 

omgivningen påverkar barnet. Det är något som vi har blivit starkt påverkade av och något 

som kommer att komma ihåg samt arbeta vidare med. Krisplaner och krislådan är en 

värdefull tillgång, utan den tror vi att resultatet av barnens bearbetning inte hade blivit 

detsamma. Vi styrker än en gång hur viktig dialogen med vårdnadshavarna är, detta är 

grunden för att stötta barnet i en sådan situation. Vi styrker även Skolverkets (2018) 

läroplan om att pedagoger ska bidra till barns välmående, hälsa och goda värderingar. 
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De lösningar vi hade velat fanns inom vår profession är, fortbildningar, introduktion av 

krisplanen, kontinuerligt uppdatera krislådan baserat på den aktuella barngruppen. Men 

även diskussionsforum med andra arbetsplatser för att bidra med mer kunskaper mellan 

varandra. Något som önskats är att litteratur inom området sorg skall finnas lättillgängligt 

för förskolan. Vi hade uppskattat en förteckning innefattande litteratur som man kan 

använda sig om ett barn bearbetar sorg i förskolans värld. Barn i sorg är brett och 

komplext arbete, om pedagoger har en generell kunskap om barn i sorg kan det hjälpa 

barnen i många sådana situationer.  

 

Barn påvisar många olika reaktioner, detta är något vi bör fånga upp och få en allt mer 

fördjupad om för att kunna hjälpa barnen i deras svårigheter. Våra informanter stärkte 

även vår syn av hur viktig vårdnadshavare kontakten är för att utgå från barnets bästa. Det 

större uppdraget är att ge barnen rötter och vingar till att samtala om de svårigheter dem 

har samt att dem ska våga samtala. Något vi även vill påpeka är att använda sig av resurser 

som finns att tillgå när det gäller barn i sorg. Har förskolan den ekonomin tycker vi att det 

är ypperligt att använda sig av detta.  

Metoddiskussion 

Det upplevdes som en trygghet med detta val av metod eftersom vi fick många skilda svar 

och det gav oss flera idéer samt tankar inför vårt yrkesliv. Detta är givande för att de 

gynnar oss i större omfattning av kunskap som inhämtas, detta bidrar till yrkeslivet som 

komma skall. Intervjumetoden var berikande för att kunna behärska exempelvis 

utvecklingssamtal i vår profession. Intervjuerna beslutades att vistas i ett rum där vi inte 

distraherades av en ljudlig miljö. 

Beslutet om att intervjua rektorer i förskolan gav oss ytterligare perspektiv på vilket sätt 

sorg hanteras i verksamheten. Deras kunskaper om krisplaner och krislådor försedde oss 

mångsidig kännedom.  

De nackdelar som kan uppfattas är att informanterna inte är sanningsenliga i hur 

arbetssättet fungerar med barn i sorg. Vidare kan det vara att informanterna uppfattat fel 

angående synsättet gällande barn i sorg. Den sista nackdelen var att tiden inte fanns för att 

observera verksamheten. Det kan finnas svårigheter med att uppfatta om förskolan arbetar 

med barn i sorg, baserat på observationer. Informanterna hade en önskan om att få 

intervjuguiden innan intervjun. Diskussionen om detta blev att det kan påverka resultatet 

men ansågs vara en förutsättning för att informanten skulle reflektera om situationer de 
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upplevt. Av den anledningen beslutade vi att bifoga den till resterande informanterna. 

Detta verkställdes för att informanterna skulle emottaga likadant bemötande. Det positiva 

med att bifoga intervjuguiden innan mötet kan ge informanterna tid att reflektera vad de 

upplevt. De erfarenheter informanterna erhållits för flera år sedan kan blivit påverkade och 

bli förvrängda, vilket kan ses som en nackdel. Detta hade dock kunnat göras annorlunda 

att inte skicka ut intervjuguiden på förhand. Resultatet hade förändrats till en viss del om 

den inte skickats ut. Dock är vi inte övertygade om att resultatet hade blivit lika rikt om 

det inte skickades ut i förhand. 

Vid den tidpunkten när analysen inleddes av den inhämtade datan, insågs vad vi emottaga 

mindre samt mer av. Om man erhållit större mängd förkunskaper, hade man kunnat ställa 

frågor där svaren gett oss mer utförliga data.  

De styrkor som uppmärksammades i studien var att de flesta förskollärare hade en del 

erfarenheter i ämnet sorg. Nästan alla hade uppmärksammat barns sorg, detta kunde vara 

allt från dödsfall till separationer. Informanterna kunde alla besvara frågeställningarna, 

vilket gynnade vår data. Svagheterna var att det kändes som att de erhölls mindre tid att 

bearbeta materialet som hämtades.  

Om tiden hade funnits hade vi önskat observerat verksamheter, detta hade införskaffat oss 

en bredare förståelse om barn i sorg. Litteraturen angående om i vilken grad pedagoger 

påverkas i arbetet med barn i sorg hade vi önskat ytterligare information om. Något som 

anses hade varit givande är att intervjua fler individer för att gagna oss ytterligare kunskap 

i detta arbete. Svårigheterna blev att det var andra studenter som sökte informanter under 

samma period som oss. 
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Tips på litteratur:  

● Ulf Nilsson & Anna-Clara Tidholm - Adjö, herr Muffin 

● Barbro Lindgren - När jag var prins utav Arkadien  

● Anna Höglund - Om detta talar man endast med kaniner 

● Karin Saler & Siri Ahmed Backström - Dom som är kvar 

● Susan Varley - En vän för alltid 

 

Vi vill avsluta med en fin dikt som en av våra informanter delgav oss. 

Poeten heter Sonja Åkesson, dikten heter Ja tack. 

En varm hand. 

Ett varmt bo. 

En varm kofta 

att trä på de isande tankarna. 

En varm kropp 

att trä på kroppen. 

En varm själ 

att trä på själen. 

Ett varmt liv 

att trä på det isande livet. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

1. Har vi ditt medgivande att spela in denna intervju? 

2. Hur länge har du arbetat i förskolan?  

a) Var någonstans gick du utbildningen? 

b) Hur många förskolor har du varit verksam på? 

3. Kan du berätta vilka erfarenheter du har när det gäller barn som förlorat en 

närstående? 

4. Kan du berätta hur arbetssättet ser ut när ett förskolebarn förlorat en närstående? 

a) Hur har du fått denna kompetens? (Erfarenhet? Vidareutbildning?)  

b) Vilka reaktioner kan du uppmärksamma hos ett barn som är i sorg 

(Beteende)? 

5. Hur samarbetar ni med vårdnadshavare när det handlar om barn i sorg? 

6. Hur ser uppföljningen ut med ett barn som bearbetat en förlust av närstående? 

a) Hur brukar ni ta hjälp av resurser som finns att tillgå i förskolans 

verksamhet när det gäller arbetet med barn i sorg? 

7. Vad anser du kan påverka arbetet med barn som förlorat en närstående? 

8. Vad tror du händer med barn som inte får hjälp att bearbeta sorg? 

9. Finns det något du vill tillägga kring barn i sorg som vi inte frågat om? 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 – Missivbrev 

Hej! 

Våra namn är Johan Bergström och Julia Holmgren, vi studerar till förskollärare vid Umeå 

universitet och skriver examensarbetet. I detta examensarbete skriver vi om barn i sorg 

och vi ska komma underfund hur ni arbetar med det men också era tankar kring det. Vår 

inriktning i detta examensarbete kommer handla om när ett barn förlorar en närstående.  

Vi tycker att det ska bli intressant att få höra dina erfarenheter kring detta genom en 

intervju. Vi har beräknat att intervjun kommer ungefärligen ta 45–60 minuter. Detta 

kommer att spelas in om vi får ditt medgivande. Du kommer självklart vara anonym och 

intervjun behandlas enligt vetenskapsrådets god forskningssed. Materialet kommer inte 

finnas tillgängligt till andra individer än oss. Du kan därmed utan att behöva förklara 

varför avsluta ditt deltagande både före, under tiden och efter intervjun. 

Vi kommer att intervjua åtta informanter inom förskolan under denna uppsats. 

Intervjuerna kommer sedan bearbetas och sättas ihop till en rapport. Vi skulle gärna vilja 

boka upp en tid för intervju med dig under kommande två veckorna. Vi kan boka rum för 

en intervju eller träffas vi på din arbetsplats.  

Våra kontaktuppgifter är: 

Mejl: 

Jo******@****** 

Ju******@****** 

Telefon: 

Johan: 07******** 

Julia: 07******* 

Tacksam för att du tog dig tid att läsa igenom detta. 

Hoppas vi ses 

Vänligen, Johan Bergström & Julia Holmgren.  

 


