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FÖRORD 

 

Döden, ett av de mest tabubelagda samtalsämnena, ett ämne som vi alla någon gång i livet 

funderar över. Ibland under långa perioder, ibland bara med en kort tanke. 

 

När jag var 9 år dog en av mina stora förebilder, missionären Ruth Andersson, i en tragisk 

bilolycka. Jag tog det hårt eftersom hon betydde så otroligt mycket för mig. Men när jag för 

första gången såg hennes gravsten blev hennes död plötsligt något positivt, den blev vacker. För 

på hennes gravsten stod det: ”Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång.” Det 

är slutet på refrängen på psalm 285. Jag kunde den redan då och förstod vad den betydde. Så när 

en av mina lekkamrater, Mattias, dog i en hjärntumör ett år senare, kände jag bara en lättnad för 

hans del. Nu skulle han få slippa plågorna och nu skulle han få vara med och dela ”glädjen 

bortom graven”. 

 

Genom att jag själv bearbetat mina tankar kring döden och att jag dessutom haft lyckan att få 

prata öppet hemma, sörjer jag för dem som aldrig vågar eller får reda ut sina tankar. Vi kommer 

alla att drabbas av döden, förr eller senare - ingen kommer undan levande. Därför vill jag i min 

forskningsrapport påvisa hur viktigt det är att vi, barn som vuxna, talar öppet med varandra och 

inte tabubelägger något så vanligt och mänskligt som döden. Vi behöver prata och bearbeta 

våra tankar om döden både hemma och i skolan. Som Maare Tamm skriver i sin bok ”Barnet 

och döden.”: ”Undervisning och bildning har i alla tider haft till syfte att förbereda unga 

människor för livet. Döden är en dimension av livet. En människa som ingenting vet om döden 

eller endast känner fruktan inför den förstår inte heller att leva, eller lever i ständig omedveten 

ängslan inför framtiden.” ”När hon tar itu med ämnet och inför sig själv vågar bejaka dödens 

existens och integrera denna visshet med sitt eget liv växer hon både psykiskt och andligt.”1 

 

I skolan bör man prata om döden så snart en fråga dyker upp, t.ex. om någon anhörig, vän eller 

ett husdjur till ett av barnen i klassen har dött. Man kan också jobba med döden under tema-

arbete om livsfrågor eller om den kristna påskhögtidens mysterium. Jag har under min forsk-

ningsperiod läst mycket litteratur, facklitteratur som skönlitteratur. Det finns otroligt mycket att 

läsa och risken kan bli att man drunknar i allt material. 

 

                                                 
1 Tamm, M. 1986, s. 77. 
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Min forskningsrapport bygger till stor del på litteratur, men jag har även provat mig fram med 

temaarbete om livsfrågor i en klass 6. (Se kap. 3 Temaarbete: Livsfrågor s. 15-23, bilagor 1-2) 

Dessutom har jag pratat en hel del med barn, ungdomar och vuxna i min omgivning. Jag har 

bland annat intervjuat barn i en klass 3 (Se delkapitel 3.6, s. 23-26; Bilagor 1, 3) och varit med i 

en samtalsgrupp2
 ledd av Lars Sverkström. 

 

Forskningsarbetet har varit både roligt och givande. Kommentarer, kritik och respons från både 

handledare, familj och vänner har gett mig nya synvinklar som underlättat mitt arbete. Jag vill 

därför tacka alla de personer som hjälp mig under denna tid, ett speciellt tack till Stefan 

Myrgård som med sin handledning hjälpt mig till rätta. 

 

Gävle, november 1992 

Gabriella Skanebo Axberg 

 

                                                 
2 Denna grupp samlades under ledning av prästen Lars Sverkström, tillsammans med två församlingsassistenter, 

för att samtala om barns frågor om krig, lidande och död. Gruppsamtalet var riktat till föräldrar med barn inom 
Svenska kyrkans barngrupper. I gruppen ingick förutom de ovan nämnda: mammor, diakonala åra-re, präststu-
derande, fritidsledarstuderande och ungdomspraktikant. 
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1. FÖRESTÄLLNINGAR I TID OCH RUM 

 

De frågor som barn idag ställer om livet och döden har alltid funnits och kommer alltid att 

finnas, eftersom vi inte kan få svar förrän vi själva dör, och det kommer vi alla att göra. Det är 

bara en fråga om tid. ”Den utgör en integrerande del av den mänskliga existensen.”3 

 

Det är inte bara barn som frågar sig vad som händer, det gör alla, barn som vuxna. Som Maare 

Tamm skriver ”De är tecken på nyfikenhet och psykisk hälsa och inte ett rop på terapeutisk 

hjälp.”4 Det är med andra ord nyttigt att tala om döden. Även för den som ligger på sitt yttersta. 

Då är det egentligen ännu viktigare att få prata om sina tankar kring döden. 

 

I vårt moderna välfärdssamhälle tystas dessa tankar gärna ner eftersom de är skrämmande och 

obehagliga. Vi känner fruktan och hjälplöshet. I stället för att tillsammans möta det svåra 

stänger vi in döden i ofta känslokalla inrättningar långt borta från det naturliga döendet i 

hemmet med familjen vid sidan. Förr i tiden dog man oftast hemma i kretsen av de närmaste. På 

grund av svält och sjukdomar var dödligheten stor och trots stor barnaskara var det bara fåtalet 

som nådde vuxen ålder. Dessutom drabbades familjerna hårt av de många och svåra krigen. 

Genom att det inte fanns bot och läkemedel i den mån det behövdes fick man lov att acceptera 

dödens ständiga närhet. 

 

Döden gör alla lika 

han äter arma och rika. 

Svenskt ordspråk 

 

Även barnen fick vara med och finna det logiska och naturliga med döden, när den skedde i 

hemmet. Dessutom hade man riter, seder och traditioner som hjälpte människorna med de svåra 

frågorna. Barnen hade ofta en trygg uppväxt tack vare familjens sammanhållning och genera-

tionsrikedom. Det fanns sagor, myter och religiösa berättelser som hjälpte till att bearbeta 

frågorna. Ibland var de skrämmande men de gav ändå en trygghet genom sin förtrollade värld, 

där endast de som var onda gick en otäck död till mötes. Det sägs att det var i samband med 

första världskriget som döden började försvinna ur barnböckerna. Det är rimligt i förhållande 

till vad kriget innebar med massdöden bland Europas folk. Efter kriget kom en vändning, svält 

                                                 
3 Kübler-Ross, E. 1978, s. 23. 
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och sjukdomar utrotades mer och mer tack vare den medicinska forskningen och att det 

allmänna välståndet ökade. Nu blev också generationsklyftorna allt större på grund av urba-

niseringen och trångboddheten. Det var först på 70-talet som detta förändrades, då ville man 

åter förena generationer, riva ner de murarna som tabubelade, och berätta så uppriktigt och 

odramatiskt som möjligt om vad döden innebär och om alla de olikheter som finns bland 

människor, ateister som troende.5 

 

Visst läser barn av idag sagor och även andra böcker, men många av dessa böcker skildrar en 

mer realistisk död, där mamma, pappa eller syskon drabbas genom sjukdom eller olycka. Det är 

både på gott och ont. Barnen ska inte stå utanför verkligheten, men de behöver känna trygghet 

och förtröstan trots allt vad döden kan innebära. Om barnet läser en realistisk bok om döden bör 

de vuxna i omgivningen vara uppmärksamma och ta tid till reflektioner. 

 

Nu för tiden finns även TVn som förmedlare. Den har tagit över mer och mer och det är inte 

alltid så positivt. TVn lämnar tyvärr inte särskilt mycket över till barnens egen fantasi och visar 

oftare en mer realistisk men också brutalare död, där hopp och tröst är långt borta. Dessutom ser 

de reportage från krigs- och svältdrabbade områden vilket får barnen och även vuxna, att känna 

en maktlöshet och ångest. Genom TVn möter vi döden på nära håll, men ändå på avstånd. Den 

är verklig men känns overklig när den förmedlas via TV-bilder och inte genom egen erfaren-

het.6 Som Maare Tamm skriver ”Samtidigt som barnen konfronteras med realistiska fram-

ställningar av döden genom massmedier är döden i deras egen närmiljö, paradoxalt nog, både 

osynlig och outtalad. Människor i barnens närmiljö dör idag på sjukhus, under för barnet 

obegripliga former. De försvinner i den gåtfulla tystnaden som kallas döden, utan att någon för 

klarar för barnet vad som hänt, eller är villig att diskutera omständigheter kring dödsfallet.”7 

 

De religiösa berättelserna är till stora delar borta idag och barnen får inte möta det paradiset 

som erbjuds efter döden. Däremot får de möta det i Astrid Lindgrens populära böcker ”Mio, 

min Mio”, ”Sunnanäng” och ”Bröderna Lejonhjärta”. I dessa böcker kan de finna en trygghet 

och ett hopp om det som kan finnas bortom döden. I Astrid Lindgrens böcker är paradiset det 

vackraste och underbaraste du kan tänka dig. Här kan du allt som du önskar dig kunna, men de 

onda lurar bortom hörnet och måste dock besegras innan paradiset uppnår sin fullkomlighet 

                                                 
4 Tamm, M. 1986, förord. 
5 Ørvig, M. 1977, s. 95-96. 
6 Tamm, M. 1986, s. 2. 
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(”Mio, min Mio”) eller så kommer du efter segern till den andra himlen där allting redan är 

fullkomnat (”Bröderna Lejonhjärta”). 

 

De äldre barnen söker sig oftare och hellre till de lättlästa serietidningarna där döden framställs 

i många olika och ibland mycket groteska skepnader som både fascinerar och skrämmer. 

 

När barn kommer upp i skolåldern blir döden till något naturligt som även kan drabba dem 

själva. Det blir därför viktigt för dem att få veta hur allt ligger till, framförallt det sakliga, 

praktiska kring ett dödsfall. Det är också under den här perioden som barnet bildar sin egen 

uppfattning. Som Sven G Hartman skriver: ”Människan behöver begrepp för att begripa sin 

omvärld.”8 

 

Döden kan dock komma i olika skepnader: ålder, sjukdom, mord, olycka, och drabbar oss oftast 

när vi som minst anar det. Men hur döden än drabbar oss och vad vi än känner inför den, måste 

vi våga prata om den med varandra och inte förbise barnens frågor utan istället svara i den bästa 

mån vi kan. Dessa frågor behöver barnet ställa för att bygga upp en struktur, se sammanhang 

och orsaker till det som sker. Det viktigaste är inte vad vi svarar utan hur. Med ord delar vi med 

oss av våra kunskaper, men genom sättet att säga det för vi vidare våra attityder och värde-

ringar.9 Kan vi inte svara bör vi i alla fall lyssna och visa vårt intresse. Osäkerhet smittar av sig 

och av total tystnad lär sig barnet att stänga in frågorna inom sig och det kan bli tungt att bära 

för ett barn. Tar vi i stället tillvara de tillfällen vi får blir det lättare, både för oss vuxna och 

barnen, att på ett naturligt och tryggt sätt prata om döden. 

 
Döden kommer alltid olägligt. 

Svenskt ordspråk 

 
Döden är skrämmande och vi har alla svårt att acceptera den när vi drabbas, men vågar man 

bara börja prata och ventilera sina tankar och känslor, så blir det bara lättare och lättare att möta 

dödens intrång och dessutom lär vi oss att bättre förstå varandra. Som Elisabeth Kübler-Ross 

skriver ”Döden kan vara lika enkel och okomplicerad som livet är - om vi bara inte gör den till 

en mardröm.”10 

                                                 
7 Tamm, M. 1986, s. 2. 
8 Hartman, S. G. 1986, s. l35. 
9 Åkesson, E. 1979 s. 14. 
10 Kübler-Ross, E. 1987 s. 145. 
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2. BARNS TANKEUTVECKLING 

 

”Skall vi fostra våra barn in i verkligheten och tidigt göra dem beredda att möta det ena som det 

andra, eller skall vi så länge som möjligt hålla dem borta från det icke önskvärda och ta risken 

att de oförberedda överrumplas av t.ex. ett möte med döden?” Den frågan ställer Eivor 

Åkesson, i sin bok ”När barnen frågar om lidande och död”,11 och det är en fråga som alla vi 

vuxna, som jobbar med barn eller som är föräldrar, skulle fråga oss själva. Att skydda barnen 

från verkligheten gör dem inte till starkare människor, tvärtom. Kanske blir deras barndom 

lyckligare, men bara på villkor att inget olyckligt inträffar. Barnen ser, hör och upplever 

verkligheten lika mycket som vi vuxna, de har bara svårare att förstå den. Därför anser jag att vi 

vuxna bör vara uppmärksamma på barns frågor och på ett ärligt sätt förklara jordens kretslopp 

och lagar i den mån vi kan. Dessutom bör vi dela med oss av vår egen uppfattning om vad som 

händer efter döden. 

 

När barnet vid fyra års ålder börjar fråga om döden bör vi tänka på att svara så att barnet förstår. 

Att svara ärligt betyder inte alltid att lägga fram hela sanningen, vilket en fyraåring kanske inte 

klarar av då är det bättre att berätta det som är begripligt och vänta med resterande tills dess att 

barnet kan förstå det bättre. När barnet är omkring 5-7 år börjar frågorna även få ett innehåll för 

barnet och det kräver noggrannare svar. Det börjar förstå skillnaden mellan död i verkligheten, 

i lek och på TV. Men det är först då barnet börjar skolan som det börjar förstå att döden även 

kan drabba dem själva. I den åldern blir det praktiska och sakliga kring döden allt viktigare. Så 

småningom börjar barnet diskutera sina tankar med jämnåriga för att sen kunna bygga upp en 

egen struktur kring dödsbegreppet. När barnet kommer upp i mellanstadiet tar många yttre 

attityder vid, grupptryck och egenvärde sätter leken i allt allvarligare situationer och man vill 

gärna utmana ödet. I tonåren prövas och kritiseras alla olika uppfattningar, föreställningar, 

religioner och värderingar, sökandet ställs på sin spets. Däremot talar ungdomarna sinsemellan 

väldigt lite om döden. 

 

Följande delkapitel är fördjupningar inom olika åldersområden där jag i bästa mån har försökt 

att sammanställa den litteratur jag läst, samt med tillägg från den samtalsgrupp som jag deltog i. 

Det har inte varit det lättaste eftersom författarna inte är helt överens om tankeutvecklingen i 

respektive ålder. Grunden till texten har jag skrivit utifrån Maare Tamms bok ”Barnens 

                                                 
11 Åkesson, E. 1976, s. 2. 
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religiösa föreställningsvärld”. Men jag har inte följt hennes åldersindelning fullt ut eftersom jag 

använde flera olika texter i sammanställningen. Dessutom tycks Maare Tamm inte heller vara 

säker på den exakta åldersutvecklingen eftersom hon har olika indelningar i olika böcker. Själv 

tror jag mer att det handlar om olika tankeperioder än om ålderstypiska tankar. 

 

Alla författare är dock överrens om att tankegångarna och de många frågorna börjar dyka upp i 

fyraårsåldern. Man får heller inte glömma att det är en stor skillnad barn emellan beroende på 

personlighet, kön, uppfostran, kamrater och skola. 

 

2.1 Spädbarnets föreställningar om döden (ca 0-2 år) 

 

Det finns olika teorier om spädbarnets uppfattningar om livet kontra döden. Enligt Maare 

Tamm12 är spädbarnets uppfattning av döden snarare känslomässig än intellektuell. Eftersom 

barnet upplever en regelbunden rytm - växlingar mellan sömn och vaket tillstånd mellan 

aktivitet och vila - får barnet en omedveten uppfattning av ”att vara” och ”inte vara”.13 Detta är 

att jämföra med den ”titt-ut-lek” som äldre spädbarn leker. Barnet experimenterar mellan ”att 

vara” och ”inte vara”, ömsom med glädje ömsom med olustkänslor. Det som barnet upplever 

känslomässigt i leken ger en förnimmelse om att finnas till och att försvinna. Det gör att barnet 

omedvetet bearbetar sina upplevelser av liv och död. 

 

Spädbarnet får även uppleva innebörden av separation då det ibland lämnas ensam. Eftersom 

barnet är starkt känslobundet till sina föräldrar, främst modern, bidrar det till en känsla av 

övergivenhet, förlust. Så småningom kan dessa känslor ge en förnimmelse av dödsångest. 

 

När barnet kommer upp i tvåårsåldern gör sig ofta mörkrädslan tydlig. Barnet känner rädsla för 

det okända vilket kan ses som en ”primitiv form på dödsskräck. ”14 Omvärlden finns endast så 

länge man kan se den, och upphör att existera när den inte längre är synlig. Denna syn på 

omvärlden kan framkalla ångest, vilken anses finnas kvar på ett omedvetet plan ända upp i 

vuxen ålder. Med andra ord kan man här visa vikten av de två-tre första åren. Den ångest som 

barnet kan uppleva under denna tid kan vara föregångare till den dödsuppfattning som de sen 

utvecklar under hela sin barndom. 

                                                 
12 Tamm, M. 1986, s. 4. 
13 Tamm, M. 1986, s. 145. 
14 Tamm, M. 1986, s. 145. 
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2.2 Småbarnets föreställningar om döden (ca 3-4 år) 

 

Det är först nu, i 3-4 årsåldern som barnet får en uppfattning om döden som ett ord. Bearbet-

ningen av dödsbegreppet blir mer aktiv och medveten och döden kläs i ord, bilder eller lekar.15 

Barnet tror dock sig själv inte kunna dö, döden är något som bara drabbar gamla människor. 

Men det gör inte att barnet accepterar döden. Under den här tiden frågar barnet mycket om 

själva döendet: Ska du dö? Måste man dö? Kan barn dö? Vad händer när man dör? Gör det ont 

att dö? När är man riktigt död? 

 

Många barn börjar i den här åldern leka lekar där de skjuter och dödar varandra. Genom leken 

försöker de sätta sig in i vad döden egentligen innebär. Att dö för dem betyder att ligga stilla en 

kort stund innan de fortsätter leken, och det kan vara tillräckligt svårt för en energisk 

3-4-åring.16 Döden är inte något slutgiltigt utan innebär bara att det döda är stilla och inte är 

aktivt. Liv är alltså i motsats allt som är i rörelse eller kan sättas i rörelse. Dessa kan gå över i 

varandra eller vändas till sin motsats. Därför kan det vara svårt för barn i den här åldern att 

förstå innebörden när döden drabbar någon i omgivningen. Varför kan inte farfar komma och 

vara som vanligt? Barnet tror att den döde bara är tillfälligt död och att han både kan se, höra, 

känna och till och med bli hungrig i graven. Det medför i sin tur att barnet önskar tillföra mat 

och kläder till graven.17 

 

3-4-åringen blandar lätt ihop fakta och verklighet med saga och önsketänkande. Det tror sig 

kunna påverka skeendet genom önskningar, riter, ceremonier och dylikt. Den positiva sidan av 

det hela är att barnet får döden att ”mista sin udd”18 och de döda kan återvända till livet. Men 

det finns också en negativ sida - barnet tror sig inte bara kunna ge liv åt döda utan även ge död 

åt levande. Detta kan framkalla stark ångest och skapa skuldkänslor. För barnet hänger orden 

och tingen ihop, vilket inne att om du säger ordet död kallar du också på döden. Döden kan 

därför ses som ett straff om barnet misskött sig och kanske till och med hotat föräldrarna med 

döden - hur blir då barnets reaktion om nu en av föräldrarna går bort!? 

 

                                                 
15 Tamm, M. 1986 s. 147. 
16 Eriksson, A m.fl. 1982 s. 69. 
17 Tamm, M. 1986 s. 148. 
18 Tamm, M. 1986 s. 149. 
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Att arbeta med ordet död på så vis att man upprepar och omformulerar ordet, övar barnet i sin 

tankemässiga förmåga att förstå ordets mångfaldiga innebörd.19 

 

Leken är dock den bästa terapin och bearbetningen av både känslor och ny kunskap eftersom 

där inte finns några gränser och ligger bortom logikens krav. Genom den kan barnet tillfreds-

ställa sina önskningar, förändra verkligheten, förändra både nuet och det förflutna så att det 

passar honom, bli ”Herre över ödet”,20 identifiera sig med olika rollgestalter och dessutom få 

kontroll över rollernas öden. Leken ger mening och förståelse samt gör döden mer begriplig. 

 

2.3 Förskolebarnets föreställningar om döden (ca 5-7 år) 

 

Förskolebarnet är i en övergångsålder mellan småbarn och skolbarn. Det blir vetgirigt och 

kunskapstörstigt, barnet frågar om allt som kan tänkas höra ihop med livet och döden: Varför 

måste man dö? Hur känns det? Var var jag innan jag föddes? Varför föds man om man måste 

dö? När dog Gud? Varför kan man inte önska sig att inte få dö? Vart kommer de döda sen? Vad 

händer med mig när jag dör? Det efterlyser livets och dödens mening. Men barnet tar även upp 

förhållandet som blir i det egna hemmet om någon av föräldrarna skulle dö. Vem ska laga 

maten om du dör, mamma? Vem ska skjutsa mig till skolan? Vem finns hos mig på kvällarna 

när det är mörkt och kallt? En mamma till en femårig pojke berättade att även om hon inte 

kunde svara på sin sons alla frågor tyckte hon att det var spännande frågor som han kom med.21 

Förskolebarnet börjar ana att döden berövar människan livet, men tanken att en dag upphöra att 

existera är otänkbar - övergång från en existensform till en annan är mer tänkbar. Döden tros ha 

en mycket lång varaktighet men ändå kunna göras om intet - döden är inte ett hopplöst slut, utan 

bara en period av vila inför ett fortsatt eller nytt liv. Men här gör också barnet en skillnad på 

kroppens död och själens. Synen på vad som händer efter döden beror på barnets uppfostran, 

men det föredrar ett paradis där bara det goda finns. Denna syn på döden inger barnet hopp, 

trygghet och tröst. Men synen på paradiset kan också ge problematiska tankegångar som t.ex. 

för en koreansk adopterad 7-årig pojke. Han funderade mycket på i vilken himmel han skulle 

komma till när han dog, den koreanska eller den svenska, och vem som skulle vara hans 

mamma i himmelen.22 Nu är det inte bara döden som drabbar människan som är aktuell utan 

                                                 
19 Tamm, M. 1986 s. 151. 
20 Tamm, M. 1986 s. 150. 
21 Exempel från Samtalsgruppen. 
22 Exempel från Samtalsgruppen. 
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även djur som dör. Det kan även vara mycket svårare för ett barn när ett djur dör än när en 

människa dör. 

 

I den här åldern börjar barnet förstå skillnaden mellan död på lek, på TV och i verkligheten. 

Men tror fortfarande på sin egen odödlighet. Det är först när man har levat ett långt liv som 

döden avslutar det. Hög ålder och svår sjukdom, ser barnet som en naturlig dödsorsak. Men det 

finns ändå en rädsla för en våldsam död: trafikolycka, naturkatastrof, mord, krig och dylikt. 

5-7-åringen tror dock fortfarande på ordets magiska kraft, att tankar och ord kan styra skeendet. 

Det innebär att den som drabbas av svår sjukdom eller död får ett straff för något eller att någon 

har önskat honom eller henne detta. För att skydda sig mot detta hot kan barnet använda 

magiska riter och ceremonier vid olika tillfällen. Till exempel att vid läggdags dra täcket om sig 

för att skydda sig mot det onda, ha gosedjur i sängen, heliga bilder ovanför eller helt enkelt läsa 

aftonbön innan man somnar. Om inget annat hjälper för att barnet ska känna sig tryggt är 

föräldrasängen en sista betryggande väg - där är man säker! I den här perioden är döden 

personifierad och kan dyka upp i olika gestalter, som t.ex. liemannen, dödsängel, skelett, 

främmande varelser från rymden eller andra mörka, skrämmande personer som barnet sett på 

TV eller i serietidningar. Men döden kan även gestaltas som ett vätebombsmoln eller andra 

skrämmande faktorer från krigsscener på TV. 

 

”Det barnet inte förstår intellektuellt kan det begripa bättre när det har lekt med det ett tag.”23 

Känslomässigt hjälper leken barnet att bearbeta sina konflikter och lindra sin oro, leken blir till 

en försvarsmekanism mot döden. Leken har också en social funktion - i leken delar barn sina 

erfarenheter med varandra. Leken och verkligheten är inte identiska utan de ligger på olika plan 

i tillvaron, vilket gör att barnet genom den gränslösa leken förvandlar tankar och känslor till 

konkreta handlingar. Dessutom kan barnet genom leken förändra verkligheten till något mer 

gripbart. 

 

2.4 Låg- och mellanstadiebarnets föreställningar om döden (ca 7-12 år) 

 

Nu sker stora förändringar i tankebanorna för barnet, det utvecklar sin egen personliga upp-

fattning och börjar förstå att det själv kan drabbas av döden. För många har nu döden också 

                                                 
23 Tamm, M. 1986 s. 158. 
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blivit ett definitivt slut på livet. Barnet har också fått en mer saklig syn på döden och ser det som 

ett biologiskt fenomen som hör livet till, en naturlig företeelse. 

 

Nu står kroppens död i centrum. Det är viktigt att få veta allt det praktiska och sakliga kring 

döden, begravningsceremoni, dödsannons, kyrkogård, gravsten, kista, dödsorsak osv. Det är 

viktigt att få betrakta den biologiska och vetenskapliga sidan om döden. När man svarar barnen, 

framförallt lågstadiebarn och yngre, på deras frågor är forskarna överens om att man bör vara 

försiktig med vad man säger. För det första kan man börja med att ge barnet en motfråga för att 

bättre få reda på vad barnet egentligen undrar över. Men också för att barnet själv kanske 

kommer på svaret. Som t.ex. då en sjuårig pojke undrade över varför man gräver ner liken i 

jorden om de ändå ska till himmelen. Han ansåg det vara helt onödigt, men innan någon hann 

svara sa han: ”Men, men å andra sidan kanske jorden blir som ett överkast.”24 

 

När man sen svarar barnet bör man tänka på att ett lugnt och sakligt resonemang om hur man 

kan lösa allting praktiskt hemma, om t.ex. mamma skulle dö, kan vara mer lugnande än en 

försäkran om att det kommer att dröja länge än.25 Dessutom bör man tänka på att inte jämföra 

döden med att det är som att somna in. Det kan leda till svår ångest för barnet vid läggdags, det 

har en rädsla över att aldrig vakna igen.26 Som en 11-årig flicka frågade sin mamma: Hur vet du 

att jag är död om det bara är som att sova?27 Sömnsymboliken är också en av orsakerna till att 

den här åldersgruppen har svårt att acceptera kremering. En annan orsak är att barnen i den här 

åldern inte kan förstå att döden är smärtfri. Innan döden inträder kan det vara smärtsamt, men 

biologiskt sätt är det omöjligt att känna något precis i dödsögonblicket och när man sen är död. 

 

Även om det är kroppens död som står i centrum, funderar barnet även på vad som händer med 

själen. Oavsett uppfostran tror de att själen fortsätter att leva. Hur den lever vidare finns det 

däremot olika uppfattningar om: kristen tro - paradiset, biologisk kretsgång eller reinkarnation, 

men inget barn har en tro som är den andra lik. Det har nu blivit viktigt att samtala och diskutera 

med jämnåriga för att få klarhet, andra förklaringar och tolkningar samt att få jämföra med 

andra för att kunna hitta sin egen tro. 

 

                                                 
24 Exempel från Samtalsgruppen. 
25 Åkesson, Eivor. 1979 s. 5. 
26 Eriksson, Anita m.fl. 1982 s. 70. 
27 Exempel från Samtalsgruppen. 
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I den här åldern vill barnen även prova på och utsätta sig för faror för att kunna se hur långt de 

kan gå i sin lek med döden. Den obestämda rädslan har slagit över i sin motsats: nonchalant, 

tuff, experimenterande attityd. Ett annat sätt att övervinna denna rädsla är att få rita och avbilda 

döden, vilket ger barnet makt över gestalten som det skapat självt. 

 

2.5 Tonåringens föreställningar om döden (ca 12-16 år) 

 

”Tonårstiden är en tid av revolt, en tid av sökande efter sitt eget jag och meningen med sitt liv. 

Tonårstiden är de starka känslorna, affekternas, starka svängningar och de stora passionernas 

tid. Under tonårstiden prövas våra värderingar. Familjens, gruppens, samhällets eller traditio-

nens trossystem, världsåskådning och religion omvärderas och förvandlas till en egen personlig 

tro eller otro.” Så börjar Maare Tamm sitt kapitel om tonåringens tänkande kring döden.28 Hon 

gör helt klart att denna period i människans liv är känslomässigt mycket jobbig tid och 

tankegångarna från sexårsåldern dyker upp igen, dock på ett nytt och mer moget plan än 

tidigare. Frågorna liknar mycket 6-åringens, men ses nu också i globalt perspektiv: Varför 

måste man dö? Vad är meningen med livet och döden? Varför finns det krig och svåra sjuk-

domar som inte alltid kan botas, men som ger svåra plågor? Varför ska delar av världen svälta 

till döds? Varför finns det så mycket ont och onödigt lidande i världen? 

 

Även om frågorna finns så talar sällan tonåringar emellan om det, det är något som man 

funderar på i sin ensamhet.29 Bland kamraterna är tankarna långt borta, man pratar om det 

motsatta könet, mode, utseende, skolan och nöjen. Även om tonåringen har vetskap om att 

döden kan drabba vem som helst när som helst vill man leva livet nu när man är ung, och intalar 

sig själv att döden kommer först då man blir gammal. Vilket nog är en ganska typiskt tanke för 

oss människor. 

 

För tonåringen kan det ändå vara skönt att få prata med en vuxen som tar sig tid att lyssna och 

som förstår. Det känns bra att få reda ut sina tankar och kanske finna nya förklaringar och 

tolkningar. Dagboken är också en typ av terapi, där man i ensamhet bearbetar och reder ut sina 

tankar.30 I lyriken och musiken finner tonåringen ofta sina egna tankar och känslor diktade. De 

kan ge tröst och styrka men också bli till en verklighetsflykt. De kan även ge inspiration att 

                                                 
28 Tamm, M. 1986, s. l64. 
29 Alandh, T. 1975 
30 Tamm, M. 1986, s. l67. 
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skriva egna dikter, som t.ex. den följande som är skriven av Chris, en 15-årig tjej som visste att 

hennes dagar var räknade.31 

 

Varför? 
Varför har vi föräldrar, 
och varför har vi hem? 
Varför har vi två öron, 
och varför har vi en näsa? 
Varför lever spädbarn, 
varför dör spädbarn? 
Varför dör vi 
och varför är vi rädda för det? 
Varför lever vi, 
varför är vi levande? 
Svaret är, varför inte!! 
Chris 

 

Litteratur som kretsar kring dödsbegreppet fascinerar, framförallt om det handlar om reinkar-

nation och andevärldar. Många experimenterar och provar på magiska medel t.ex. ”Anden i 

glaset” och andra andesökande experiment. Många forskare påstår att de som kommer från 

religiöst aktiva familjer oftare och snabbare finner sig tillrätta i dessa frågor och lättare 

accepterar döden, än andra. Tron ger tröst och styrka att leva. Men många vill även påvisa 

motsatsen. 

 

Tonåringens psyke är lika välutvecklat som en vuxens men dock inte lika moget. Dagdrömmar 

och verklighetsflykt hör till vardagen där man gärna idealiserar döden och kanske till och med 

funderar på självmord om livets hårda krav känns kvävande. Man kanske känner sig utanför 

bland kamrater, oönskad av föräldrar, övergiven av alla och kommer in i en depression där 

vemodet tar överhanden. 

 

3. TEMAARBETE: LIVSFRÅGOR 

 

Under min praktik i en 6:a på Fridhemsskolan fick jag möjlighet att pröva mig fram och 

undersöka vad dessa ungdomar tänkte kring döden. Jag hade fyra tillfällen å 50 minuter till 

förfogande och fick disponera timmarna efter eget önskemål. Klassen bestod av 17 pojkar och 

12 flickor, men det var bara 11 av flickorna som deltog vid sista tillfället. Jag ville få in döden i 

                                                 
31 Kübler-Ross, E. 1987, s. 160. Mer finns att läsa om Chris och hennes dikter i denna bok s. 153-165. 
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ett sammanhang och valde där för att arbeta med livsfrågor och det egna jaget. På den vägen 

skulle vi sen komma in på tankar och funderingar kring döden. Till min hjälp att finna idéer till 

mitt arbete använde jag mig av Birgit Lendahls bok ”Lära om livet”. 

 

3.1 Självkritik 

 

Vid första tillfället fick eleverna jobba med självkritik. Jag tycker att man bör börja med att 

studera sig själv som person innan man går in på de existentiella frågorna. De frågor som 

ungdomarna fick besvara var: Hur är jag som person? Hur är jag mot andra? Hur är jag då något 

arbete måste utföras? Både det som var positivt och det som var negativt skulle eleverna skriva 

på sitt tvådelade papper, vilket var indelat i en plussida och en minussida. Lika indelning fick de 

göra när de skulle svara på frågorna: Vad tycker du om? Vad tycker du illa om? Både då det 

gällde saker och att göra. Därefter tog vi upp några exempel gemensamt och jämförde med 

varandra och kollade om det fanns mer att tillägga. Som sammanfattning fick de göra ett 

självporträtt. De fick fria händer att arbeta med de material som fanns till förfogande. Runt 

porträttet fick de sen klistra upp tidningsurklipp eller rita något av det som de tyckte om - här 

skulle bara de positiva sidorna fram. Vid detta tillfälle fick vi även förfoga över bildtimmen, 

eftersom vi skulle jobba med bild. 

 

Arbetet under det första passet var mycket svårare än jag kunnat föreställa mig. Jag trodde att 

för att fånga en människa skulle man fråga om dess person. Men dessa frågor var mycket svåra 

för denna klass som tydligen aldrig tänkt särskilt mycket i dessa banor. 

 

3.2 Livets början. Livets fester och traditioner 

 

Vid nästa tillfälle tittade vi på familjesidorna i både riks- och lokaltidningar om hur man 

annonserar födslar. Vad firas? Hur kan detta firas? Vi pratade om varandras födslar, födelse-

data, födelseort och eventuellt dop, kyrka, dopdata. Sen klippte vi ut olika födelseannonser och 

klistrade upp på ett papper där var och en sen skrev upp svaren på de tidigare frågorna. Vi 

pratade om livets början, om hur det firas och upplevs. Tanken var att vid sista arbetstillfället, 

då vi skulle prata om döden, skulle se och jämföra dödsannonser. Detta blev dock inte av p.g.a. 

tidsbrist och omplanering under arbetets gång. 
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Vi fortsatte att titta på familjesidorna - vad mer kunde man fira med annons i tidningen? Vi 

klippte ut olika annonser från livets början till guldbröllop och 100-års firande. Vi pratade om 

olika fester och traditioner i våra familjer. Var och en skrev sen ner om sin familj. Vi kunde 

genom annonser och varandras berättelser se vad mycket livet kan ge oss människor. Detta i 

kontrast till vad vi senare skulle prata om i samband med döden. 

 

3.3 Ensamhet – gemenskap. Vänskap 

 

Tredje gången vi samlades pratade vi om ensamhet kontra gemenskap. Eleverna fick besvara 

frågor som: När tycker du om att vara ensam? När tycker du illa om att vara ensam? Varför? 

Vad brukar du göra då? Ensamhet kan ju vara på både gott och ont och betyder olika för olika 

människor. Jag anser dessa frågor viktiga, framförallt i skolan där vi stöter på varandra 

dagligen. Ibland vill man vara ensam och bör accepteras för den viljan men man bör lika lätt 

kunna komma in i gemenskapen igen när man så önskar. Vi diskuterade även vänskap och vad 

det innebär. Eleverna fick besvara frågan enskilt innan vi tog upp den till diskussion. Frågan de 

fick besvara löd: Hur skall en riktig vän vara? Det blev många olika svar som vi kunde diskutera 

omkring och innan lektionen var slut lämnade jag en öppen fråga: Följer du själv dina krav? På 

den frågan var det helt tyst. Vilket jag tolkade som att de kanske i vissa fall nog skulle vilja 

ändra en del av sina tidigare svar så att de själva kunde bli en ”riktig vän”. 

 

3.4 Livets slut: Döden 

 

Vid sista tillfället tog jag ut grupper på 6 personer åt gången för att eleverna lättare skulle kunna 

koncentrera sig på uppgifterna. Jag berättade kort om de stenciler jag dragit ut (Bilaga 1) och 

vad de gick ut på. Sen fick eleverna enskilt läsa igenom texterna innan de svarade på frågorna i 

slutet av häftet, i den mån de kunde besvara dem. 

 

De texter jag använt var utdrag ur ”Jim och piraterna Blom” av Hans Alfredsson och Stellan 

Skarsgård samt ”Herr Gud, det är Anna” av Fynn. Den första boken handlar om den 8-åriga Jim 

vars pappa dött efter en tids sjukdom. Jim som ständigt dagdrömmer, återträffar en natt sin 

efterlängtade pappa. Han får även träffa ”Kolavippen”, som vi vuxna i dagligt tal kallar för 

döden. Boken tar upp en positiv syn på döden på ett komiskt sätt. Jag vill inte påstå att förfat-
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tarna skämtar bort dödens allvar -snarare påvisar att döden i sig inte alltid är så otäck och farlig 

utan kanske till och med har något positivt att komma med: 

 

”Här har vi sorgens själva kärna, sa Kolavippen. Se så den gnistrar! Det är den fi-

naste biten av sorgen, den ska du aldrig göra dig av med för den behöver du för att 

förstå andra. Den liksom lyser upp dig inuti!” 

 

Den andra boken är mera allvarlig och rymmer många djupa tankar. Boken handlar om den 

6-åriga Anna som levde på gatorna i London på 30-talet. Det är hennes ”fosterbror” Fynn som 

har skrivit boken om deras tid tillsammans. Fynn, som själv bodde i fattigkvarteren var i 20-års 

åldern när han träffade Anna. Han tog hem henne till sin mor och hon blev genast en del i 

familjen. Fynn och Anna kom varandra mycket nära under den korta tid de fick tillsammans 

innan Anna dog efter en fruktansvärd olycka. Det är Annas egen filosofi som går igenom hela 

boken, hennes tankar om livet och döden, om Gud och människan. Dikten som finns med i 

häftet (Bilaga 1) skrev Anna en kort tid före olyckan, precis som om hon visste vad som väntade 

henne. Boken känns jordnära och allvarsam men med ”glimten i ögat”. 

 

Varför jag valde just dessa två texter beror på kontrasterna. Det gör ju inte den ena boken mer 

sann än den andra. Tvärtom! Tack vare kontrasterna är de komplement till varandra. 

 

3.4.1 Tankar om ordet död 

 

Efter det att eleverna läst igenom texterna i häftet skulle de besvara ett antal frågor (Bilaga 1). 

Den första frågan löd: Vad tänker du på när du hör ordet död? Frågan var svårare att besvara än 

jag trodde. (Svaren finns att läsa i bilaga 2.1) De flesta eleverna tänkte på att man inte längre 

finns till och att det blir en väldig tomhet för de kvarvarande. De såg döden ur de sörjandes 

synvinkel, deras känslor inför det inträffade som ledsamhet, sorg, tomhet, saknad, besvikelse. 

 

Många av eleverna tänkte bara på ordet död och kunde inte riktigt peka på vad det ordet innebar 

för dem. En pojke i klassen tänkte konkret på ”Ett långt svart tåg som står vid en gravsten och 

snyftar.” En av flickorna följde i samma tankespår. En annan tänkte på sin avlidne morfar. 

 

Endast de tre sistnämnda tänkte på döden som något konkret. För de andra i klassen är döden 

något abstrakt långt borta, eller möjligtvis så nära som nu en TV kan komma med en blodig 
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dödsscen. En av pojkarna skrev: ”Jag blir nyfiken …” Han ville, till skillnad från vad de andra 

uttryckte, veta vad som händer med den som dör. De flesta andra ryckte på axlarna och suckade 

till svar på frågorna. Olika skepnader av döden togs upp i klassen: Morfar som kan stå symbol 

för åldrandet, en av flickorna skrev sjukdom, en del elever skrev blod, vilket får stå för både 

olycka och mord, samt döden i media - TV-döden framförallt. 

 

De flesta av dessa 12-åringar har kommit över i tonåringens tankebanor - utseende och det 

motsatta könet är till synes mycket viktigare och mer spännande än allt annat. De tror inte att 

döden ska drabba dem - även om de är väl medvetna om att döden kan drabba vem som helst 

när som helst. Men å andra sidan är det kanske typiskt för den moderna människan att tänka så. 

 

3.4.2 Att leva med tidsbegränsning 

 

Fråga två som eleverna hade att besvara var: Om du visste att du bara hade 3 månader kvar att 

leva. Vad skulle du göra då? (Bilaga 2.2) 

 

Av svaren att döma kunde jag dela in klassen i tre svarsgrupper: 

1. Göra-så-mycket-som-möj1igt-gruppen. 

Till den här gruppen hörde nästan alla. De ville passa på att göra allt som de inte hunnit eller 

gjort sig råd med tidigare och som fick dem att glömma sin egen förestående död. Till exempel 

att gå på tivoli, åka till EuroDisney, åka cross, fiska, träffa släkt och vänner som man inte har 

träffat på länge, resa utomlands, träffa kändisar och ”göra något farligt och roligt” som en av 

pojkarna skrev. Dessa personer ville inte gärna ta sig tid att gå i skolan under denna sista tid i 

livet. En av pojkarna skrev mycket utförligt om hur han skulle gå till väga under denna tid. 

Frågan är varför detta utspel tycktes så viktigt, troligtvis en var det en skrytmanifestation mot 

mina frågor. Det är även ett typexempel av TV-våldspåverkan. 

 

”Jo, så här skulle jag göra: först skulle jag ta ut mina sparpengar och åka till Stockholm och gå 

ner på Plattan (Ett torg i Stockholm där man kan köpa vapen) och köpa ett maskingevär. Sen 

skulle jag åka till Kuwait och skjuta Saddam Hussein upp på en vägg så att dom fick skrapa ner 

honom från väggen med en pennkniv.” 
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2. Låta-månaderna-gå-gruppen. 

Dessa ville leva som vanligt, men gärna ta lite mer tid till familjen. De ville göra det bästa 

möjliga av tiden men ändå inte göra något speciellt. En del skulle dock skriva testamente och 

övriga nödvändiga handlingar, vilket också en del av grupp 1 hade funderingar på. En av 

pojkarna skrev något mycket enkelt men ändå tänkvärt: ”Jag skulle inte fatta att det var sant.” 

Detta är nog den troligaste reaktionen då en människa får veta att hon endast har en kort tid kvar 

att leva. 

 

3. Skjuta-mig-fort-gruppen. 

Endast en person hamnade i den här gruppen. Men tanken är ju inte helt orimlig i en sådan 

situation. Om man fick veta att man hade cancer med dödlig utgång vet man också att det 

innebär stor smärta. Att man då vill ta livet av sig är fullt förståeligt. Om man nu ändå ska dö 

vill man ju göra det utan smärta. 

 

3.4.3 Saknad 

 

Fråga 3: Om du skulle dö - Vad tror du att du kommer att sakna mest? Vem tror du att du 

kommer att sakna mest? (Bilaga 2.3) 

 

Även här kunde jag dela in svaren i tre svarsgrupper 

1. Familje-gruppen. 

Familjen står i centrum. Även om en del av eleverna trodde sig komma att sakna annat stod 

familjen först på listan. Utom i ett fall där crossen kom först för en av pojkarna. 

 

2. Livet-gruppen. 

Den här gruppen trodde sig komma att sakna allt som hörde livet till familj, släkt, vänner, 

husdjur, fritidsaktiviteter, saker, jorden. 

 

3. Inget-gruppen. 

Dessa elever trodde sig inte sakna någonting. Varför de inte skulle sakna något fanns det 

däremot olika förklaringar till: 

 När man är död känner man ingenting. Man kan varken höra, se, tala eller känna något 

alls. Är man död är man ingenting. 
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 När man är död kommer man till en plats där man har allt, så man behöver inte sakna 

jordelivet. 

Grupp 1 och 2 går i varandra, men uppdelningen är gjord för att påvisa familjens betydelse. 

 

3.4.4 Förlust 

 

Fråga 4: Vem är du mest rädd att förlora? (Bilaga 2.4) Här råder det ingen tvekan, utom 

möjligen i ett fall (samma som tidigare) där endast crossen nämndes. I alla andra fall stod 

familjen: mamma, pappa, syskon och även eventuella husdjur, som för många räknas in i 

familjen. Därefter kommer släkten, mor- och farföräldrar i första hand; vänner och bekanta, de 

som finns i deras närhet. 

 

3.4.5 Rädsla 

 

Den sista frågan de fick besvara var: Vad är du mest rädd för när det gäller döden? (Bilaga 2.5) 

Det finns mycket som dessa 11-12-åringar är rädda för. Främst finns rädslan för själva döden, 

hur de själva kan komma att dö: plågande sjukdomar, drunkning, mord som t.ex. strypning, 

hängning, kölhalning, stening - med andra ord rädslan över att det skall göra ont och att få dö 

långsamt. Dessutom skrämmer det att man kan dö som ung. De känner omsorg om sin familj 

och vill inte att de ska lida i sin sorg. Andra är rädda för det som kommer efter. En pojke skrev 

”Att fortsätta finnas men inte höras och synas, ungefär som ett spöke.” Rädslan för ensamhet 

och ätt sakna livet på jorden finns också, liksom rädslan att inte finnas till, vilket känns 

otänkbart. En flicka tog upp rädslan att förlora föräldrarna, vilket tycktes värre för henne än att 

själv dö nu när hon ännu var så ung. ”Jag är mest rädd för att mina föräldrar ska dö innan jag 

blivit vuxen och fått egen familj, för om man har egen familj då tror jag inte man blir lika 

ledsen.” Men det finns faktiskt barn som inte är rädda för själva döden, men känner olust för 

döendet, vägen till döden. Ingen vill ju dö på något brutalt sätt. 

 

3.5 Summering av temaarbetet 

 

Under mitt temaarbete fick jag från flera håll höra av olika lärare att jag tagit mig vatten över 

huvudet. De skulle själva aldrig ta upp ämnet i fråga. Många argumenterade för att man skulle 

ta upp det i högre klasser t.ex. gymnasiet. Det ansågs passa bättre där eftersom barnen var äldre. 
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Men det innebär också att de själva slipper ta itu med dessa svåra frågor. Min första tanke var då 

- Vad skulle gymnasielärarna säga? För det andra anser jag att det för sent att ta upp det då. 

Tankarna dyker upp så tidigt som i 4-års åldern men ska inte tas upp i skolan förrän de är 16-19 

år!? Det är för mig en oacceptabel tanke. Jag tycker att man bör ta upp ämnet så fort en fråga 

dyker upp. Det är ju för barnens skull vi lärare finns i skolan. De kunskaper barnen söker bör vi 

i bästa möjliga utsträckning ge. Är det sen så att vi inte har svaren, bör vi i alla fall ge barnen en 

chans att ventilera frågorna. Det är helt naturligt att vi inte sitter inne med alla svaren, för det 

finns inte svar till alla frågor! Som en av mammorna i samtalsgruppen sa: ”Jag tycker det är 

spännande frågor, även om jag inte har svaren.” Hon var villig att lyssna på sin sons alla möjliga 

och omöjliga frågor och det är något som vi lärare, framför allt, borde lära oss - Tala mindre och 

lyssna mer! Ett bra sätt att fördjupa sig och vidareutveckla dessa frågor är att bearbeta dem 

under ett temaarbete. Detta anser jag vara lämpligt i 3:an eller 4:an. Det är en tid då barnen 

oftast har kommit en bit på väg att bilda sig en egen uppfattning om livet och döden. De börjar 

förstå att döden även kan drabba dem själva. I den här åldern är det även viktigt att få samtala 

och diskutera med jämnåriga för att bättre förstå vad döden innebär. 

 

Temaarbetet som jag hade i 6:an på Fridhemsskolan blev inte någon djupdykning som jag hade 

hoppats på, men jag känner mig ändå nöjd med resultatet. Några av orsakerna till att det inte 

blev någon djupdykning var tidsbrist och allmänt ointresse av att arbeta på detta sätt. (Visat 

både från elev- och lärarhåll.) Ungdomarna var intresserade av frågorna men hade svårt att sitta 

stilla och tänka själva. Det märktes tydligt att detta arbetssätt var nytt och ovant. Det egna 

fördjupande tänkandet var enligt en del något helt ogenomförbart. Detta var också de orsaker 

som gjorde att jag fick planera och lägga om lektionerna under arbetets gång. Framförallt den 

timme som skulle handla om döden, vilken också för mig var den viktigaste eftersom resultatet 

skulle användas i denna forskningsrapport. 

 

Genom de frågor som eleverna fick besvara kunde jag se att dessa ungdomar trots allt tänker en 

del på döden. Även om deras yttre attityder talar för motsatsen. Deras beteende stämmer till stor 

del in på tonåringen och många av ungdomarna har kommit en bra bit på väg att bilda sig en 

egen uppfattning om livet och döden. Men det finns mycket kvar av tidigare tankegångar och 

beteenden, liksom det att utmana ödet och leka med döden. 

 

 22



 

Många är rädda för den död de sett och upplevt genom TV. Men det är inte det första de tänker 

på när de hör ordet död. Vid ordet död tänker ungdomarna mer på den ”vardagliga” döden som 

vi möter. Den är inte lika skrämmande, men sorglig och lämnar stor tomhet kvar. 

 

Trots allt känner jag mig nöjd med detta temaarbete. Det lärde mig otroligt mycket som jag 

gärna delar med mig av. Bland annat: 

 Samtala hellre i mindre grupper än i helklass. 

 Ta upp dessa frågor tidigare än i 6:an. 

 Låt barnen tänka själva. Ge tid åt reflektioner och utvärdering. 

 Låt temaarbetet ta den tid som behövs. Stressa inte igenom. 

 Lyssna på eleverna. De har mycket att berätta, om någon bara lyssnar. 

 Ge eleverna personliga reflektioner på deras arbeten, då blir det roligare att arbeta. 

 Ha tålamod. Ge inte upp trots motvind, förr eller senare vänder det. 

 

3.6 Samtalsintervju med klass 3B, Solängsskolan 

 

Efter temaarbetet i klass 6 på Fridhemsskolan ville jag jämföra materialet med några yngre 

barn. Tack vare Elisabeth Haglund fick jag tillfälle att intervjua en 3:a. Jag använde mig av 

samma stenciler som jag dragit ut åt sexan (bilaga 1), men denna gång satt vi och samtalade i 

smågrupper på 3-4 elever. Jag började med att berätta vad det rörde sig om och vad jag skulle 

använda deras svar till. Därefter läste jag igenom berättelserna högt för dem, efter att kort ha 

redogjort varifrån texterna kom. När jag läst igenom texterna tog jag upp en fråga i taget som 

eleverna fick besvara tillsammans. Vi pratade och diskuterade igenom alla frågor. De fick 

kommentera och ställa motfrågor tills att det inte fanns mer att säga. Barnen var mycket 

tillmötesgående, även om de i början var något blyga. Under dessa samtal förde jag endast egna 

anteckningar, ingen bandning pågick. Resultaten bör därför granskas kritiskt eftersom jag har 

min egen personliga prägel på anteckningarna, vilka finns att läsa i bilaga 3. Vid detta tillfälle 

gjorde jag heller ingen könsfördelning på svaren eftersom klassen var så liten, endast 9 pojkar 

och 5 flickor. 
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3.6.1 Tankar om ordet död 

 

På den första frågan som eleverna fick besvara kunde jag se en påtaglig skillnad mellan 

åldersgrupperna. De flesta treorna såg en tydlig bild framför sig, vilket endast ett fåtal sexor 

gjorde. Treornas svar kan delas upp i tre olika svarsgrupper: 

 

1. Döden är slutet på livet. 

Svaren var inriktade på konkreta bilder som grav, kyrkogård, grop, gravkista (likkista) eller 

minnesbilder av den döde katten och släktingen. 

 

2. Liv efter döden. 

Svaren var inriktade på ett paradis, i himmelen eller på en annan planet. Barnen berättade om 

flummiga moln, änglar och slott. Här kunde man allt, precis som i Nangiala. Hit kommer också 

djur som dött. 

 

3. TV-döden. 

Barnen berättade om bilder från filmer de sett både på TV och på video. Det var skrämmande 

och otäcka bilder men de berättade fascinerade om filmerna. Många av barnen höll sig inte till 

en av dessa svarsgrupper utan hoppade emellan dem. 

 

3.6.2 Att leva med tidsbegränsning 

 

På den andra frågan som de besvarade var det svårare att se skillnader. För även i den yngre 

åldersgruppen ville de flesta ”Göra-så-mycket-som-möjligt”, d.v.s. roa sig spendera pengar och 

göra allt det som de drömt om. De skulle även ta sig tid att träffa släkt och vänner och gärna 

någon kändis. Även i den här klassen ville ett fåtal korta ner tiden och dö omedelbart. Det som 

jag tycker är värt att kommentera på den här frågan är för det första omsorgen om kistan. Någon 

ville köpa en kudde till kistan en annan ville att familjen skulle lägga ner alla tillhörigheter där 

så att ingen kunde ärva dem. 

 

Det andra var att det fanns elever som svarade på frågan som om de var en mycket gammal 

person, de skulle nämligen ringa till barn och barnbarn. Det innebär att de fortfarande ser 

åldrandet som enda dödsorsak. 
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Det tredje som jag ville kommentera var han som ville byta hjärta. Vilket beror på att han 

fortfarande tror att sjukdom kan vara enda dödsorsaken. 

 

3.6.3 Saknad 

 

På denna fråga finns det ingen skillnad mellan grupperna. Båda grupperna passar in i indel-

ningen av Familje-gruppen, vilken tror sig komma att sakna familjen; Livet-gruppen, vilken 

tror sig komma att sakna allt vad livet innebär; och Inget gruppen, vilken ansåg att de inte 

kommer att sakna något eftersom de var döda. Som en av flickorna även kommenterade: ”Inget 

är för evigt!” 

 

3.6.4 Förlust 

 

Även på denna fråga var grupperna ense: Familjen är viktigast. Det är ju helt naturligt att man är 

rädd att förlora sin familj, släkt och vänner. En av pojkarna berättade att hans pappa sagt till 

honom: ”Om du dör vill jag också dö. Men vi träffas ju i himmelen.” Det kändes bra för honom 

att pappan pratat så öppenhjärtigt och dessutom gjorde klart att även om de skulle dö ifrån 

varandra skulle de träffas i himmelen. 

 

3.6.5 Rädsla 

 

Den sista frågans svar var mycket snarlika sexornas, dock inte lika detaljerade. De yngre känner 

även de rädsla för att dö på ett brutalt sätt, men rädslan att bli lämnad ensam, att föräldrarna ska 

dö, tycks vara större. Det finns också rädsla över att inte längre finnas till. 

 

Även i den här gruppen fanns det elever som inte var rädda för döden och någon menade att det 

skulle vara kul att dö om himmelen man kom till var som i Hook. (Filmen om Peter Pan och 

kapten Krok av Steven Spielberg.) 

 

3.6.6 Summering av denna jämförelse 

 

Genom denna jämförelse kunde jag se skillnader men också likheter åldersgrupperna emellan. 

Jag lärde mig också så mycket mer genom att jag satt med och samtalade med barnen istället för 
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att bara ge dem en stencil att fylla i. Med andra ord, ta dig tid att prata med barnen omkring dig. 

Lyssna på dem och du kommer att lära dig massor. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Bokutdrag 

Utdrag ur boken ”Jim & piraterna Blom” 

 
 

Jag vaknade av ett pinglande ljud i rummet. Precis när jag vände mig om för att titta vad det var, kom 

pappa in genom fönstret! 

— Hallå! skrek han. Vad lipar du för, Jim? 

— Därför att du är död. 

— Död och död … Jag är bara bortrest! Jag har hållit mig borta … bara för att se om du och mamma 

klarar er själva. Och det verkar ju gå riktigt bra! 

— Du är död! Jag vet det! Döden finns! 

— Jo, på sätt och vis, svarade pappa. Men man ska inte oroa sig för det … Egentligen heter han inte 

Döden, han heter Kolavippen! Jag känner honom. Du, vill du träffa honom? Jag ska ropa på honom! 

När pappa hade ropat ”Kolavippen” tre gånger kom en flakmoppe i full sprutt in genom fönstret! På 

flaket låg ett berg av svarta stenar. 

— Hejsan! sa han. Det är jag som är Kolavippen! Jag tar hand om folk som kolar och kör dom till 

Evigheten. Sen hämtar jag sorgstenar hos alla dom som är ledsna när nån har dött. 

— Evigheten? … vad är det för nåt? 

Jag kände mig alldeles yrvaken och jag kunde inte fatta att det verkligen var pappa som stod däri 

rummet. Han tog upp min fotboll som låg på golvet. 

— Om man skulle traska runt på den här bollen för att komma till slutet, sa pappa, så skulle det inte gå 

så bra. Det finns ju inget slut! Och ingen början heller! Det är det som är Evigheten! 
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— Just det, sa Kolavippen. Alla människor finns alltid. Evigheten har varken någon början eller nåt 

slut, precis som bollen. Hade den det så skulle det ju inte vara nån Evighet att tala om. Det är ju 

solklart! 

— Men Kolavippen, vad ska du göra med alla dina stenar? Du har ingen jag kan få till min stensamling? 

— Svarta stenar är inget att spara på, svarade Kolavippen och tog upp en stor svart sten. Känn vad tung 

den ärt Du vet, när nån dör blir man ju jätteledsen. Det är som en stor tung sten satt i magen. Man vill 

varken äta eller leka — det är en sorgesten det! All den här sorgen tynger ner Jorden. 

— Ja men, man måste väl vara ledsen om nån dör? 

— Jo, det är klart … Men man ska försöka att inte ha en sorg som är så svart att man inte gitter vara 

snäll mot andra människor eller glad när det är vackert väder eller när nåt roligt händer. För då blir det 

bara fler och fler stenar, och den här svåra världen blir bara ännu tyngre och svårare … Om du vill kan 

vi ta en titt på din sorgesten, Jim. 

— Gör det ont? 

— Det känns inte ett dugg … ungefär som att bli sparkad av en fluga! Nu ska vi se här … får nog ta 

fyrans tång … 

Kolavippen rotade i sin verktygslåda och tog fram en stor rörtång som han stoppade innanför min 

skjorta. Jag tyckte inte att det var så läskigt, och pappa var ju med. Men oj vad kall den där tången var! 

— Jag var uppe i Nordpolen för en stund sen, förklarade Kolavippen. Men nu ska vi se … lite åt höger … 

lite åt vänster … sådär ja! 

Kolavippen drog fram en jättestor sten! Jag fattar inte hur den hade fått plats inne i mig. Pappa såg lite 

bekymrad ut. 

— Oj oj, sa han. Sånt skräp ska inte min lille Jim gå och bära på. 

Kolavippen lyssnade inte. Han hade tagit fram en hammare och en mejsel och försökte klyva stenen på 

mitten. Han bänkade och slog och till slut gick den mitt itu. Där fanns en stor diamant! 

— Här har vi sorgens själva kärna, sa Kolavippen. Se så den gnistrar! Det är den finaste biten av 

sorgen, den ska du aldrig göra dig av med för den behöver du för att förstå andra. Den liksom lyser upp 

dig inuti! Men jöstika frid, här står jag och babblar! Jag måste ju lämna dom här stenarna i yttre 

rymden och sen ska jag hämta en gammal tant i Malmö! 

Kolavippen rafsade snabbt ihop sina verktyg och slängde upp verktygslådan på flaket. Innan han 

kastade sig upp på moppen satte han tillbaka diamanten i mig. 

— Hej hopp, Jim! Vi ses väl! 

— Vänta, skrek pappa. Kan inte jag få följa med dig? Du tar väl vägen förbi Saturnus, den skulle jag 

vilja se! 

— Okey! 

Pappa satte sig ovanpå berget av stenar och så stack dom iväg. Halvvägs upp i himlen vände sig pappa 

om och vinkade till mig. 

— Tjo och tjim, min älskade Jim, skrek han. Säg inget till mamma om det här, vi får egentligen inte 

visa oss på jorden! 

Ur boken ”Jim & piraterna Blom” av Hans Alfredson och Stellan Skarsgård 

 29



 

Utdrag ur boken ”Herr Gud, det är Anna” 

 

NÄR JAG SKA DÖ av ANNA 

 

När jag ska dö 

ska jag göra det själv. 

Ingen ska göra det åt mej. 

När jag är redo 

ska jag säja: 

”Ställ mej opp, Fynn,” 

och jag ska se mej om 

och skratta glatt. 

Om jag faller omkull 

är jag död. 

 

En röd matta av vallmo täckte Annas grav. I bakgrunden stod lupiner på vakt. Ett par träd viskade med 

varandra och en familj små möss kilade fram och tillbaka i det vildvuxna gräset. Anna var sannerligen 

hemma. Hon behövde ingen minnessten. Bättre än det här kunde hon inte få ens med en skviljon ton 

marmor. Jag stannade en stund och sa ajö till henne för första gången på fem år. 

På vägen tillbaka till huvudingången gick jag förbi otaliga små marmorkeruber, änglar och pärleportar. 

Jag stannade framför den fyra meter höga ängeln som fortfarande försökte lägga ner sin marmorbukett 

efter alla dessa år. 

– Hej, kompis, sa jag och viftade åt ängeln, det där klarar du aldrig. 

Jag ställde mig på järngrinden och svängde och skrek tillbaka in mot kyrkogården: – Svaret är ”mitt i 

mej”. 

Jag kände en ilning längs ryggraden och tyckte att jag hörde hennes röst säga: – Vad är det svar på, 

Fynn? 

– Det är lätt. Frågan är ”var är Anna?” 

Jag hade hittat igen henne - mitt i mej. 

Jag visste att någonstans skrattade Anna. 

Ur boken ”Herr Gud, det är Anna” av Fynn 

 

1. Vad tänker du på när du hör ordet ”död”? 

2. Om du visste att du bara hade 3 månader kvar att leva, vad skulle du göra då? 

3. Om du skulle dö - Vad tror du att du kommer att sakna mest? Vem tror du att du 

kommer att sakna mest? 

4. Vem är du mest rädd för att förlora? 

5. Vad är du mest rädd för när det gäller döden? 
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Bilaga 2. Temaarbete; Livsfrågor, klass 6 Fridhem 

 

1. Vad tänker du på när du hör ordet död? 

Pojkar: 

1. Sorg, saknad och tomhet 

2. Att någon är borta. 

3. Vet inte. 

4. Att man inte finns till. 

5. Att någon fattas 

6. Död. att man inte finns mer. 

7. Att någon är död. 

8. Ingenting 

9. Ett långt svart tåg som står vid en grav sten och snyftar 

10. Jag blir nyfiken och sorjsen. 

11. Tomhet 

12. Att nån inte lever. 

13. Jag tänker på tomrum. 

14. Att det är någon som är död och allt är tomt efter honom eller henne 

15. död man finnes inte nå mera 

16. Död. Att man inte finns mer. 

17. Läskit. 

 
Flickor: 

1. Någon som dör. 

2. Besvikelse, sorg och ledsamhet. 

3. Sjukdom. 

4. Sorg och tomhet 

5. Morfar. 

6. En grav med gravsten och sörjande. 

7. Då tänker jag på någonting som är borta, någon som man kände som är död. 

8. ledsamhet och tomhet. 

9. Död 

10. Blod och gravar. 

11. Sorg - blod 
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2. Om du visste att du bara hade 3 månader kvar att leva, vad skulle du göra då? 

 

Pojkar: 

1. Jo så här skulle jag göra. först skulle jag ta ut mina spar pengar och åka till Stockholm 

och gå ner på plattan (ett torg i Stockholm där man kam köpa vapen) och köpa ett 

maskingevär sen skulle jag åka till Kuwait och skjuta Saddam Hysseyn upp på en vägg 

så att dom fick skrapa ner honom från väggen med en pennkniv 

2. Allt kul, åka cross, åka enduro, gå på tivoli 

3. Jag skulle inte fatta att det var sant. 

4. Låta månaderna gå. 

5. Göra allt kul, åka berg- och dalbana. 

6. Jag skulle inte gå i skolan i alla fall. Åka till fjällen och fiska och vara med familjen. 

7. Något kul. inget speciellt. 

8. Skriva testamente. 

9. Jag skulle skriva mitt testamente jag skulle diktera allting till min bror sen skulle jag … 

ö ööö (DÖD) 

10. Allt som jag alltid velat göra t.ex. åka till eouro disney land 

11. Jag skulle skriva testamente. 

12. Göra nåt farligt och roligt. 

13. Allt kul som går att göra 

14. Jag skulle uppleva något sam har varit roligt i mitt liv 

15. Skiva Testamet och skriva anat. och gå på ställen, fiska tivoli skjuta 

16. Jag skulle nog umgås mer med mina föräldrar och syskon. 

17. Skuta mig fort. 

 

Flickor: 

1. Hälsa på alla jag kännde. 

2. Då skulle jag ha roligt och inte tänka så mycket på att dö. Och så skulle jag resa till 

något ställe långt bort. 

3. Göra så mycket som möjligt. 

4. Hoppa Bangyjamp. Inte gå iskolan åka till island. och rida på islandshästar. 

5. Jag skulle göra allt som jag drömt om att få göra 

6. Jag skulle se till att jag fick träffa Luke Perry och Roxette. Sen skulle jag göra så mycket 

som möjligt. 
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7. Jag skulle vara så mycket som möljigt med mina kompisar och mina närmaste släk-

tingar. (Åka och) Göra något som man gärna vill göra eller se. Jag skulle gärna vilja åka 

och träffa en kompis som man ej träffat på länge. 

8. Jag skulle göra det bästa av dom 3 månader jag hade kvar att leva. 

9. Skulle hälsa på vänner, släkt skriva tästamänte. 

10. Leva Livet. 

11. Hälsa på alla jag känner. 
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3. Om du skulle dö - Vad tror du att du kommer att: sakna mest? Vem tror du att du 

kommer att sakna mest? 

 

Pojkar: 

1. livet mamma pappa. 

2. Min cross o min familj. 

3. Livet. Allt roligt. 

4. ”LIVET” don som jag kände. 

5. pizza 

6. Eftersom att jag är död känner jag Ju ingenting. 

7. Mycket. Mamma och pappa. 

8. Livet Ingen 

9. Min mamma, pappa o min bror. 

10. För det första kommer jag sakna min familj och min luftpistol. 

11. Min familj. Min mamma och pappa. 

12. Min Mamma och Pappa. 

13. Väldigt många saker min familj. 

14. Jag kommer att sakna familjen. 

15. inget jag är död. 

16. Livet, alla mina kompisar föräldrar syskon m.m. 

17. Alla i familjen. 

 

Flickor: 

1. Allt. Alla jag känner. 

2. Livet. Min familj och andra personer i min släkt och min omgivning. 

3. Familjen. 

4. Kompisar släkten familjen kanin hästen jorden. 

5. Mamma Pappa Andreas Sotis Mormor Farmor Farfar, Markus. P Mina gosedjur 

6. Att rida, min familj. 

7. Jag tror inte att man känner något när man är död Eller så kanske man har allt där. Jag 

skulle nog sakna mamma, pappa och mina syskon mest om man känner något. Jag tror 

inte att jag skulle sakna något, (någon sak) 

8. Men man känner ju inget, ting när man är död, tror jag. 

9. Mamma pappa. Mormor, Mamma tror jag. 

10. Allt på jorden. Alla jag känner. 

11. min familj. 
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4. Vem är du mest rädd om att förlora? 

 

Pojkar: 

1. mormor morfar farmor 

2. Min cross 

3. Mamma o pappa. 

4. Mamma o pappa. 

5. Min familj 

6. Mamma Mina bröder pappa 

7. Mycket. Mamma och pappa. 

8. Min familj 

9. Mamma? 

10. Min familj. 

11. Min syster, min brorsa och min mamma och pappa. 

12. Mamma, pappa och lillasyster. 

13. Mamma och pappa och släkten. 

14. Mamma och pappa och john 

15. alla som man känner 

16. Alla som man känner. 

17. Hela familjen 

 

Flickor: 

1. Mina släktingar. 

2. Min familj, någon i min släkt eller över huvud taget någon i min omgivning. 

3. Föräldrarna. 

4. Mamma pappa och lillebror. 

5. Mamma, Pappa, Andreas Sotis Mormor Farmor Farfar Markus, P, mina gosedjur 

6. Min familj. 

7. Min familj och kompisar. 

8. Jag är mest rädd att förlora dom i min när het. 

9. Min familj min kanin o min sköldpadda, min släkt. 

10. Mamma Pappa o Brorsan. 

11. vet ej 
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5. Vad är du mest rädd för när det gäller döden? 

 

Pojkar: 

1. jag skulle inte vilja bli dränkt eller strypt 

2. att jag ska dö. Att aldrig mer åka cross. Är man död känner man inget. 

3. Kölhalad, stenad mm. Att mista allt roligt. 

4. Att inte leva. 

5. Att dö, att inte finnas. 

6. Jag är inte rädd för döden Men jag vill inte drunkna eller bli ner stucken. 

7. att det ska göra ont 

8. Vet inte 

9. Att bli dränk och att bli på körd o strypt 

10. Att fortsätta finnas men inte höras och synan, ungefär som ett spöke 

11. Att dö som ung. 

12. Hur det känns att dö. 

13. Att det ska göra ont. 

14. Om familjen lever kvar så om dom klara att leva när jag är död 

15. Att få cancer 

16. Att få en sakta död t.ex. drunkna, bli strypt. 

17. Att dö. 

 

Flickor: 

1. Att lida in i nöden. 

2. Att inte få träffa någon i min familj någon mer gång 

3. Att pinas. 

4. Att bli dränkt, mördan, hängd och få nån sjukdom. 

5. Att man kanske inte kommer att ha något annat liv efter och att tiden bara fortsätter att 

gå. 

6. Att plågas. 

7. Jag är mest rädd för att mina föräldrar ska dö innan jag blivit vuxen och fått egen familj 

för om man har egen familj då tror jag inte man blir lika ledsen. Jag vill inte dö på något 

hemskt eller plågsamt sätt utan jag vill bara somna in när jag dör. Jag vill inte veta om 

när jag ska dö. 

8. Jag är mest rädd för döden själv 

9. livet 

10. Att man mister alla vänner och vet inte vart man hamnar. 

11. ensamhet. 
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Bilaga 3. Samtalsintervju med klass 3B, Solängsskolan 

 

1. Vad tänker du på om du hör ordet död? 

 

Jätteledsen, sörja. 

Synd om den döde. 

Grav, Kyrkogård, grop, gravkista, likkista. Otäckt från filmer. 

Otäck, skrämmande, läbbigt, tråkigt. 

Liv efter döden? Vet inte vad bara att. Skalet kvar i graven. 

Annan planet. 

Himlen, flummiga moln, vitt, slott, änglar, paradis vackert, springa på moln. 

Död i himlen - fortsätter till nytt land där bara snälla människor finns. (Nangiala - Nangilima) 

Även djur kommer hit. Där kan man göra allt, även sånt som man inte kan på jorden. 

Begraven = Slut. 

Farmor, dog när jag var 4 resp 7 år. 

Gammelmormor och ”fiskaren”. 

Snobben (död katt). 

Ser ingen bild framför mig. 

Die Hard, indianer, ”Pang, pang”, Columbus. 

Kommentar från en av pojkarna: Hur ser Gud och Djävulen ut? Det skulle jag vilja veta. 

 

2. Om du visste att du bara hade 3 månader kvar att leva, vad skulle du göra då? 

 

Alla pengar skulle slösas så att ingen kunde ärva. 

Sakerna ska med i kista. 

Käka allt som är gott. Äta och dricka allt som gott. 

Leka mycket och ha skoj. 

Spela Nintendo. Köpa massor av Nintendo. 

Köpa kudde till kistan. 

Allt jag drömmer om: äga stall, egen hund - vill tåla djur. Ha husdjur. 

Samla alla släktingar och vänner på kalas. 

Vara med familjen, mormor och morfar. 

Dö på en gång - komma till farmor. 

Ringa till barn och barnbarn och be om förlåtelse. 
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Krama dem. Sen be om en spruta så att jag slipper lida. 

Tänker på Snobben, han var sjuk, led, dog. 

Vara ledsen. 

Byta hjärta. 

Jorden runt resa. Flyga. 

Träffa Michael Jacksson. 

Hinna så mycket som möjligt. 

Kommentar från en flicka: Inget varar för evigt. Det är synd, jag vill det. Det ska alltid vara som 

det är nu. 

 

3. Om du skulle dö - Vad tror du att du kommer att sakna mest? Vem tror du att du 

kommer att sakna mest? 

 

Familjen, mamma, pappa, lillasyster. 

Släkten. 

Husdjur, häst, hund. 

Livet, och allt vad det innebär. 

Allt som var snällt. 

Gå, titta, göra saker, äta, ha roligt. 

Glass och godis. 

Hemma, sängen. 

Kompisar, vänner. 

Nintendo, lego. 

Man saknar ingenting när man är död. 

Inget är för evigt. 

 

4. Vem är du mest rädd att förlora? 

 

Familjen, mamma och pappa, syskon. 

Mormor, morfar, farmor. 

Kompisar. 

Snälla människor. 

Ingen särskild. 

Önskar ingen död. 
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Kommentar från en pojke: Pappa sa till mig - Om du dör vill jag också dö. Men vi träffas ju i 

himmelen. (Ömsesidigt) 

 

5. Vad är du mest rädd för när det gäller döden? 

 

Djävulen - jag vill komma till Gud. 

Att bli mördad, bli offer för kannibalen i Ryssland. 

Att bli lämnad ensam. 

Att man inte finns. 

Att lämna allt på jorden. 

Att jorden ska gå under. 

Vill inte dö - ledsna föräldrar. 

Rädd för att föräldrarna ska dö. 

Något men vet inte vad. 

TV-hot. 

Spöken, gengångare och skelett. 

Att få dö av ålder är skönt, att med lättnad få somna in. 

Ljus, TV, radio och musik håller rädslan borta. 

Tryggt att dela rum med syskon. 

Inte rädd för döden, inte ett dugg. 

Verkar roligt att komma till himmelen - som i Hook. 
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FÖRORD


Döden, ett av de mest tabubelagda samtalsämnena, ett ämne som vi alla någon gång i livet funderar över. Ibland under långa perioder, ibland bara med en kort tanke.


När jag var 9 år dog en av mina stora förebilder, missionären Ruth Andersson, i en tragisk bilolycka. Jag tog det hårt eftersom hon betydde så otroligt mycket för mig. Men när jag för första gången såg hennes gravsten blev hennes död plötsligt något positivt, den blev vacker. För på hennes gravsten stod det: ”Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång.” Det är slutet på refrängen på psalm 285. Jag kunde den redan då och förstod vad den betydde. Så när en av mina lekkamrater, Mattias, dog i en hjärntumör ett år senare, kände jag bara en lättnad för hans del. Nu skulle han få slippa plågorna och nu skulle han få vara med och dela ”glädjen bortom graven”.


Genom att jag själv bearbetat mina tankar kring döden och att jag dessutom haft lyckan att få prata öppet hemma, sörjer jag för dem som aldrig vågar eller får reda ut sina tankar. Vi kommer alla att drabbas av döden, förr eller senare - ingen kommer undan levande. Därför vill jag i min forskningsrapport påvisa hur viktigt det är att vi, barn som vuxna, talar öppet med varandra och inte tabubelägger något så vanligt och mänskligt som döden. Vi behöver prata och bearbeta våra tankar om döden både hemma och i skolan. Som Maare Tamm skriver i sin bok ”Barnet och döden.”: ”Undervisning och bildning har i alla tider haft till syfte att förbereda unga människor för livet. Döden är en dimension av livet. En människa som ingenting vet om döden eller endast känner fruktan inför den förstår inte heller att leva, eller lever i ständig omedveten ängslan inför framtiden.” ”När hon tar itu med ämnet och inför sig själv vågar bejaka dödens existens och integrera denna visshet med sitt eget liv växer hon både psykiskt och andligt.”


I skolan bör man prata om döden så snart en fråga dyker upp, t.ex. om någon anhörig, vän eller ett husdjur till ett av barnen i klassen har dött. Man kan också jobba med döden under temaarbete om livsfrågor eller om den kristna påskhögtidens mysterium. Jag har under min forskningsperiod läst mycket litteratur, facklitteratur som skönlitteratur. Det finns otroligt mycket att läsa och risken kan bli att man drunknar i allt material.


Min forskningsrapport bygger till stor del på litteratur, men jag har även provat mig fram med temaarbete om livsfrågor i en klass 6. (Se kap. 3 Temaarbete: Livsfrågor s. 16-24, bilagor 1-2) Dessutom har jag pratat en hel del med barn, ungdomar och vuxna i min omgivning. Jag har bland annat intervjuat barn i en klass 3 (Se delkapitel 3.6, s. 24-27; Bilagor 1, 3) och varit med i en samtalsgrupp
 ledd av Lars Sverkström.


Forskningsarbetet har varit både roligt och givande. Kommentarer, kritik och respons från både handledare, familj och vänner har gett mig nya synvinklar som underlättat mitt arbete. Jag vill därför tacka alla de personer som hjälp mig under denna tid, ett speciellt tack till Stefan Myrgård som med sin handledning hjälpt mig till rätta.


Gävle, november 1992


Gabriella Skanebo Axberg


1. FÖRESTÄLLNINGAR I TID OCH RUM


De frågor som barn idag ställer om livet och döden har alltid funnits och kommer alltid att finnas, eftersom vi inte kan få svar förrän vi själva dör, och det kommer vi alla att göra. Det är bara en fråga om tid. ”Den utgör en integrerande del av den mänskliga existensen.”


Det är inte bara barn som frågar sig vad som händer, det gör alla, barn som vuxna. Som Maare Tamm skriver ”De är tecken på nyfikenhet och psykisk hälsa och inte ett rop på terapeutisk hjälp.”
 Det är med andra ord nyttigt att tala om döden. Även för den som ligger på sitt yttersta. Då är det egentligen ännu viktigare att få prata om sina tankar kring döden.


I vårt moderna välfärdssamhälle tystas dessa tankar gärna ner eftersom de är skrämmande och obehagliga. Vi känner fruktan och hjälplöshet. I stället för att tillsammans möta det svåra stänger vi in döden i ofta känslokalla inrättningar långt borta från det naturliga döendet i hemmet med familjen vid sidan. Förr i tiden dog man oftast hemma i kretsen av de närmaste. På grund av svält och sjukdomar var dödligheten stor och trots stor barnaskara var det bara fåtalet som nådde vuxen ålder. Dessutom drabbades familjerna hårt av de många och svåra krigen. Genom att det inte fanns bot och läkemedel i den mån det behövdes fick man lov att acceptera dödens ständiga närhet.


Döden gör alla lika


han äter arma och rika.


Svenskt ordspråk


Även barnen fick vara med och finna det logiska och naturliga med döden, när den skedde i hemmet. Dessutom hade man riter, seder och traditioner som hjälpte människorna med de svåra frågorna. Barnen hade ofta en trygg uppväxt tack vare familjens sammanhållning och generationsrikedom. Det fanns sagor, myter och religiösa berättelser som hjälpte till att bearbeta frågorna. Ibland var de skrämmande men de gav ändå en trygghet genom sin förtrollade värld, där endast de som var onda gick en otäck död till mötes. Det sägs att det var i samband med första världskriget som döden började försvinna ur barnböckerna. Det är rimligt i förhållande till vad kriget innebar med massdöden bland Europas folk. Efter kriget kom en vändning, svält och sjukdomar utrotades mer och mer tack vare den medicinska forskningen och att det allmänna välståndet ökade. Nu blev också generationsklyftorna allt större på grund av urbaniseringen och trångboddheten. Det var först på 70-talet som detta förändrades, då ville man åter förena generationer, riva ner de murarna som tabubelade, och berätta så uppriktigt och odramatiskt som möjligt om vad döden innebär och om alla de olikheter som finns bland människor, ateister som troende.


Visst läser barn av idag sagor och även andra böcker, men många av dessa böcker skildrar en mer realistisk död, där mamma, pappa eller syskon drabbas genom sjukdom eller olycka. Det är både på gott och ont. Barnen ska inte stå utanför verkligheten, men de behöver känna trygghet och förtröstan trots allt vad döden kan innebära. Om barnet läser en realistisk bok om döden bör de vuxna i omgivningen vara uppmärksamma och ta tid till reflektioner.


Nu för tiden finns även TVn som förmedlare. Den har tagit över mer och mer och det är inte alltid så positivt. TVn lämnar tyvärr inte särskilt mycket över till barnens egen fantasi och visar oftare en mer realistisk men också brutalare död, där hopp och tröst är långt borta. Dessutom ser de reportage från krigs- och svältdrabbade områden vilket får barnen och även vuxna, att känna en maktlöshet och ångest. Genom TVn möter vi döden på nära håll, men ändå på avstånd. Den är verklig men känns overklig när den förmedlas via TV-bilder och inte genom egen erfarenhet.
 Som Maare Tamm skriver ”Samtidigt som barnen konfronteras med realistiska framställningar av döden genom massmedier är döden i deras egen närmiljö, paradoxalt nog, både osynlig och outtalad. Människor i barnens närmiljö dör idag på sjukhus, under för barnet obegripliga former. De försvinner i den gåtfulla tystnaden som kallas döden, utan att någon för klarar för barnet vad som hänt, eller är villig att diskutera omständigheter kring dödsfallet.”


De religiösa berättelserna är till stora delar borta idag och barnen får inte möta det paradiset som erbjuds efter döden. Däremot får de möta det i Astrid Lindgrens populära böcker ”Mio, min Mio”, ”Sunnanäng” och ”Bröderna Lejonhjärta”. I dessa böcker kan de finna en trygghet och ett hopp om det som kan finnas bortom döden. I Astrid Lindgrens böcker är paradiset det vackraste och underbaraste du kan tänka dig. Här kan du allt som du önskar dig kunna, men de onda lurar bortom hörnet och måste dock besegras innan paradiset uppnår sin fullkomlighet (”Mio, min Mio”) eller så kommer du efter segern till den andra himlen där allting redan är fullkomnat (”Bröderna Lejonhjärta”).


De äldre barnen söker sig oftare och hellre till de lättlästa serietidningarna där döden framställs i många olika och ibland mycket groteska skepnader som både fascinerar och skrämmer.


När barn kommer upp i skolåldern blir döden till något naturligt som även kan drabba dem själva. Det blir därför viktigt för dem att få veta hur allt ligger till, framförallt det sakliga, praktiska kring ett dödsfall. Det är också under den här perioden som barnet bildar sin egen uppfattning. Som Sven G Hartman skriver: ”Människan behöver begrepp för att begripa sin omvärld.”


Döden kan dock komma i olika skepnader: ålder, sjukdom, mord, olycka, och drabbar oss oftast när vi som minst anar det. Men hur döden än drabbar oss och vad vi än känner inför den, måste vi våga prata om den med varandra och inte förbise barnens frågor utan istället svara i den bästa mån vi kan. Dessa frågor behöver barnet ställa för att bygga upp en struktur, se sammanhang och orsaker till det som sker. Det viktigaste är inte vad vi svarar utan hur. Med ord delar vi med oss av våra kunskaper, men genom sättet att säga det för vi vidare våra attityder och värderingar.
 Kan vi inte svara bör vi i alla fall lyssna och visa vårt intresse. Osäkerhet smittar av sig och av total tystnad lär sig barnet att stänga in frågorna inom sig och det kan bli tungt att bära för ett barn. Tar vi i stället tillvara de tillfällen vi får blir det lättare, både för oss vuxna och barnen, att på ett naturligt och tryggt sätt prata om döden.


Döden kommer alltid olägligt.


Svenskt ordspråk


Döden är skrämmande och vi har alla svårt att acceptera den när vi drabbas, men vågar man bara börja prata och ventilera sina tankar och känslor, så blir det bara lättare och lättare att möta dödens intrång och dessutom lär vi oss att bättre förstå varandra. Som Elisabeth Kübler-Ross skriver ”Döden kan vara lika enkel och okomplicerad som livet är - om vi bara inte gör den till en mardröm.”


2. BARNS TANKEUTVECKLING


”Skall vi fostra våra barn in i verkligheten och tidigt göra dem beredda att möta det ena som det andra, eller skall vi så länge som möjligt hålla dem borta från det icke önskvärda och ta risken att de oförberedda överrumplas av t.ex. ett möte med döden?” Den frågan ställer Eivor Åkesson, i sin bok ”När barnen frågar om lidande och död”,
 och det är en fråga som alla vi vuxna, som jobbar med barn eller som är föräldrar, skulle fråga oss själva. Att skydda barnen från verkligheten gör dem inte till starkare människor, tvärtom. Kanske blir deras barndom lyckligare, men bara på villkor att inget olyckligt inträffar. Barnen ser, hör och upplever verkligheten lika mycket som vi vuxna, de har bara svårare att förstå den. Därför anser jag att vi vuxna bör vara uppmärksamma på barns frågor och på ett ärligt sätt förklara jordens kretslopp och lagar i den mån vi kan. Dessutom bör vi dela med oss av vår egen uppfattning om vad som händer efter döden.


När barnet vid fyra års ålder börjar fråga om döden bör vi tänka på att svara så att barnet förstår. Att svara ärligt betyder inte alltid att lägga fram hela sanningen, vilket en fyraåring kanske inte klarar av då är det bättre att berätta det som är begripligt och vänta med resterande tills dess att barnet kan förstå det bättre. När barnet är omkring 5-7 år börjar frågorna även få ett innehåll för barnet och det kräver noggrannare svar. Det börjar förstå skillnaden mellan död i verkligheten, i lek och på TV. Men det är först då barnet börjar skolan som det börjar förstå att döden även kan drabba dem själva. I den åldern blir det praktiska och sakliga kring döden allt viktigare. Så småningom börjar barnet diskutera sina tankar med jämnåriga för att sen kunna bygga upp en egen struktur kring dödsbegreppet. När barnet kommer upp i mellanstadiet tar många yttre attityder vid, grupptryck och egenvärde sätter leken i allt allvarligare situationer och man vill gärna utmana ödet. I tonåren prövas och kritiseras alla olika uppfattningar, föreställningar, religioner och värderingar, sökandet ställs på sin spets. Däremot talar ungdomarna sinsemellan väldigt lite om döden.

Följande delkapitel är fördjupningar inom olika åldersområden där jag i bästa mån har försökt att sammanställa den litteratur jag läst, samt med tillägg från den samtalsgrupp som jag deltog i. Det har inte varit det lättaste eftersom författarna inte är helt överens om tankeutvecklingen i respektive ålder. Grunden till texten har jag skrivit utifrån Maare Tamms bok ”Barnens religiösa föreställningsvärld”. Men jag har inte följt hennes åldersindelning fullt ut eftersom jag använde flera olika texter i sammanställningen. Dessutom tycks Maare Tamm inte heller vara säker på den exakta åldersutvecklingen eftersom hon har olika indelningar i olika böcker. Själv tror jag mer att det handlar om olika tankeperioder än om ålderstypiska tankar.


Alla författare är dock överrens om att tankegångarna och de många frågorna börjar dyka upp i fyraårsåldern. Man får heller inte glömma att det är en stor skillnad barn emellan beroende på personlighet, kön, uppfostran, kamrater och skola.

2.1 Spädbarnets föreställningar om döden (ca 0-2 år)


Det finns olika teorier om spädbarnets uppfattningar om livet kontra döden. Enligt Maare Tamm
 är spädbarnets uppfattning av döden snarare känslomässig än intellektuell. Eftersom barnet upplever en regelbunden rytm - växlingar mellan sömn och vaket tillstånd mellan aktivitet och vila - får barnet en omedveten uppfattning av ”att vara” och ”inte vara”.
 Detta är att jämföra med den ”titt-ut-lek” som äldre spädbarn leker. Barnet experimenterar mellan ”att vara” och ”inte vara”, ömsom med glädje ömsom med olustkänslor. Det som barnet upplever känslomässigt i leken ger en förnimmelse om att finnas till och att försvinna. Det gör att barnet omedvetet bearbetar sina upplevelser av liv och död.


Spädbarnet får även uppleva innebörden av separation då det ibland lämnas ensam. Eftersom barnet är starkt känslobundet till sina föräldrar, främst modern, bidrar det till en känsla av övergivenhet, förlust. Så småningom kan dessa känslor ge en förnimmelse av dödsångest.


När barnet kommer upp i tvåårsåldern gör sig ofta mörkrädslan tydlig. Barnet känner rädsla för det okända vilket kan ses som en ”primitiv form på dödsskräck. ”
 Omvärlden finns endast så länge man kan se den, och upphör att existera när den inte längre är synlig. Denna syn på omvärlden kan framkalla ångest, vilken anses finnas kvar på ett omedvetet plan ända upp i vuxen ålder. Med andra ord kan man här visa vikten av de två-tre första åren. Den ångest som barnet kan uppleva under denna tid kan vara föregångare till den dödsuppfattning som de sen utvecklar under hela sin barndom.


2.2 Småbarnets föreställningar om döden (ca 3-4 år)


Det är först nu, i 3-4 årsåldern som barnet får en uppfattning om döden som ett ord. Bearbetningen av dödsbegreppet blir mer aktiv och medveten och döden kläs i ord, bilder eller lekar.
 Barnet tror dock sig själv inte kunna dö, döden är något som bara drabbar gamla människor. Men det gör inte att barnet accepterar döden. Under den här tiden frågar barnet mycket om själva döendet: Ska du dö? Måste man dö? Kan barn dö? Vad händer när man dör? Gör det ont att dö? När är man riktigt död?


Många barn börjar i den här åldern leka lekar där de skjuter och dödar varandra. Genom leken försöker de sätta sig in i vad döden egentligen innebär. Att dö för dem betyder att ligga stilla en kort stund innan de fortsätter leken, och det kan vara tillräckligt svårt för en energisk 3-4-åring.
 Döden är inte något slutgiltigt utan innebär bara att det döda är stilla och inte är aktivt. Liv är alltså i motsats allt som är i rörelse eller kan sättas i rörelse. Dessa kan gå över i varandra eller vändas till sin motsats. Därför kan det vara svårt för barn i den här åldern att förstå innebörden när döden drabbar någon i omgivningen. Varför kan inte farfar komma och vara som vanligt? Barnet tror att den döde bara är tillfälligt död och att han både kan se, höra, känna och till och med bli hungrig i graven. Det medför i sin tur att barnet önskar tillföra mat och kläder till graven.


3-4-åringen blandar lätt ihop fakta och verklighet med saga och önsketänkande. Det tror sig kunna påverka skeendet genom önskningar, riter, ceremonier och dylikt. Den positiva sidan av det hela är att barnet får döden att ”mista sin udd”
 och de döda kan återvända till livet. Men det finns också en negativ sida - barnet tror sig inte bara kunna ge liv åt döda utan även ge död åt levande. Detta kan framkalla stark ångest och skapa skuldkänslor. För barnet hänger orden och tingen ihop, vilket inne att om du säger ordet död kallar du också på döden. Döden kan därför ses som ett straff om barnet misskött sig och kanske till och med hotat föräldrarna med döden - hur blir då barnets reaktion om nu en av föräldrarna går bort!?


Att arbeta med ordet död på så vis att man upprepar och omformulerar ordet, övar barnet i sin tankemässiga förmåga att förstå ordets mångfaldiga innebörd.


Leken är dock den bästa terapin och bearbetningen av både känslor och ny kunskap eftersom där inte finns några gränser och ligger bortom logikens krav. Genom den kan barnet tillfredsställa sina önskningar, förändra verkligheten, förändra både nuet och det förflutna så att det passar honom, bli ”Herre över ödet”,
 identifiera sig med olika rollgestalter och dessutom få kontroll över rollernas öden. Leken ger mening och förståelse samt gör döden mer begriplig.


2.3 Förskolebarnets föreställningar om döden (ca 5-7 år)


Förskolebarnet är i en övergångsålder mellan småbarn och skolbarn. Det blir vetgirigt och kunskapstörstigt, barnet frågar om allt som kan tänkas höra ihop med livet och döden: Varför måste man dö? Hur känns det? Var var jag innan jag föddes? Varför föds man om man måste dö? När dog Gud? Varför kan man inte önska sig att inte få dö? Vart kommer de döda sen? Vad händer med mig när jag dör? Det efterlyser livets och dödens mening. Men barnet tar även upp förhållandet som blir i det egna hemmet om någon av föräldrarna skulle dö. Vem ska laga maten om du dör, mamma? Vem ska skjutsa mig till skolan? Vem finns hos mig på kvällarna när det är mörkt och kallt? En mamma till en femårig pojke berättade att även om hon inte kunde svara på sin sons alla frågor tyckte hon att det var spännande frågor som han kom med.
 Förskolebarnet börjar ana att döden berövar människan livet, men tanken att en dag upphöra att existera är otänkbar - övergång från en existensform till en annan är mer tänkbar. Döden tros ha en mycket lång varaktighet men ändå kunna göras om intet - döden är inte ett hopplöst slut, utan bara en period av vila inför ett fortsatt eller nytt liv. Men här gör också barnet en skillnad på kroppens död och själens. Synen på vad som händer efter döden beror på barnets uppfostran, men det föredrar ett paradis där bara det goda finns. Denna syn på döden inger barnet hopp, trygghet och tröst. Men synen på paradiset kan också ge problematiska tankegångar som t.ex. för en koreansk adopterad 7-årig pojke. Han funderade mycket på i vilken himmel han skulle komma till när han dog, den koreanska eller den svenska, och vem som skulle vara hans mamma i himmelen.
 Nu är det inte bara döden som drabbar människan som är aktuell utan även djur som dör. Det kan även vara mycket svårare för ett barn när ett djur dör än när en människa dör.


I den här åldern börjar barnet förstå skillnaden mellan död på lek, på TV och i verkligheten. Men tror fortfarande på sin egen odödlighet. Det är först när man har levat ett långt liv som döden avslutar det. Hög ålder och svår sjukdom, ser barnet som en naturlig dödsorsak. Men det finns ändå en rädsla för en våldsam död: trafikolycka, naturkatastrof, mord, krig och dylikt. 5-7-åringen tror dock fortfarande på ordets magiska kraft, att tankar och ord kan styra skeendet. Det innebär att den som drabbas av svår sjukdom eller död får ett straff för något eller att någon har önskat honom eller henne detta. För att skydda sig mot detta hot kan barnet använda magiska riter och ceremonier vid olika tillfällen. Till exempel att vid läggdags dra täcket om sig för att skydda sig mot det onda, ha gosedjur i sängen, heliga bilder ovanför eller helt enkelt läsa aftonbön innan man somnar. Om inget annat hjälper för att barnet ska känna sig tryggt är föräldrasängen en sista betryggande väg - där är man säker! I den här perioden är döden personifierad och kan dyka upp i olika gestalter, som t.ex. liemannen, dödsängel, skelett, främmande varelser från rymden eller andra mörka, skrämmande personer som barnet sett på TV eller i serietidningar. Men döden kan även gestaltas som ett vätebombsmoln eller andra skrämmande faktorer från krigsscener på TV.


”Det barnet inte förstår intellektuellt kan det begripa bättre när det har lekt med det ett tag.”
 Känslomässigt hjälper leken barnet att bearbeta sina konflikter och lindra sin oro, leken blir till en försvarsmekanism mot döden. Leken har också en social funktion - i leken delar barn sina erfarenheter med varandra. Leken och verkligheten är inte identiska utan de ligger på olika plan i tillvaron, vilket gör att barnet genom den gränslösa leken förvandlar tankar och känslor till konkreta handlingar. Dessutom kan barnet genom leken förändra verkligheten till något mer gripbart.


2.4 Låg- och mellanstadiebarnets föreställningar om döden (ca 7-12 år)


Nu sker stora förändringar i tankebanorna för barnet, det utvecklar sin egen personliga uppfattning och börjar förstå att det själv kan drabbas av döden. För många har nu döden också blivit ett definitivt slut på livet. Barnet har också fått en mer saklig syn på döden och ser det som ett biologiskt fenomen som hör livet till, en naturlig företeelse.


Nu står kroppens död i centrum. Det är viktigt att få veta allt det praktiska och sakliga kring döden, begravningsceremoni, dödsannons, kyrkogård, gravsten, kista, dödsorsak osv. Det är viktigt att få betrakta den biologiska och vetenskapliga sidan om döden. När man svarar barnen, framförallt lågstadiebarn och yngre, på deras frågor är forskarna överens om att man bör vara försiktig med vad man säger. För det första kan man börja med att ge barnet en motfråga för att bättre få reda på vad barnet egentligen undrar över. Men också för att barnet själv kanske kommer på svaret. Som t.ex. då en sjuårig pojke undrade över varför man gräver ner liken i jorden om de ändå ska till himmelen. Han ansåg det vara helt onödigt, men innan någon hann svara sa han: ”Men, men å andra sidan kanske jorden blir som ett överkast.”


När man sen svarar barnet bör man tänka på att ett lugnt och sakligt resonemang om hur man kan lösa allting praktiskt hemma, om t.ex. mamma skulle dö, kan vara mer lugnande än en försäkran om att det kommer att dröja länge än.
 Dessutom bör man tänka på att inte jämföra döden med att det är som att somna in. Det kan leda till svår ångest för barnet vid läggdags, det har en rädsla över att aldrig vakna igen.
 Som en 11-årig flicka frågade sin mamma: Hur vet du att jag är död om det bara är som att sova?
 Sömnsymboliken är också en av orsakerna till att den här åldersgruppen har svårt att acceptera kremering. En annan orsak är att barnen i den här åldern inte kan förstå att döden är smärtfri. Innan döden inträder kan det vara smärtsamt, men biologiskt sätt är det omöjligt att känna något precis i dödsögonblicket och när man sen är död.


Även om det är kroppens död som står i centrum, funderar barnet även på vad som händer med själen. Oavsett uppfostran tror de att själen fortsätter att leva. Hur den lever vidare finns det däremot olika uppfattningar om: kristen tro - paradiset, biologisk kretsgång eller reinkarnation, men inget barn har en tro som är den andra lik. Det har nu blivit viktigt att samtala och diskutera med jämnåriga för att få klarhet, andra förklaringar och tolkningar samt att få jämföra med andra för att kunna hitta sin egen tro.


I den här åldern vill barnen även prova på och utsätta sig för faror för att kunna se hur långt de kan gå i sin lek med döden. Den obestämda rädslan har slagit över i sin motsats: nonchalant, tuff, experimenterande attityd. Ett annat sätt att övervinna denna rädsla är att få rita och avbilda döden, vilket ger barnet makt över gestalten som det skapat självt.


2.5 Tonåringens föreställningar om döden (ca 12-16 år)


”Tonårstiden är en tid av revolt, en tid av sökande efter sitt eget jag och meningen med sitt liv. Tonårstiden är de starka känslorna, affekternas, starka svängningar och de stora passionernas tid. Under tonårstiden prövas våra värderingar. Familjens, gruppens, samhällets eller traditionens trossystem, världsåskådning och religion omvärderas och förvandlas till en egen personlig tro eller otro.” Så börjar Maare Tamm sitt kapitel om tonåringens tänkande kring döden.
 Hon gör helt klart att denna period i människans liv är känslomässigt mycket jobbig tid och tankegångarna från sexårsåldern dyker upp igen, dock på ett nytt och mer moget plan än tidigare. Frågorna liknar mycket 6-åringens, men ses nu också i globalt perspektiv: Varför måste man dö? Vad är meningen med livet och döden? Varför finns det krig och svåra sjukdomar som inte alltid kan botas, men som ger svåra plågor? Varför ska delar av världen svälta till döds? Varför finns det så mycket ont och onödigt lidande i världen?


Även om frågorna finns så talar sällan tonåringar emellan om det, det är något som man funderar på i sin ensamhet.
 Bland kamraterna är tankarna långt borta, man pratar om det motsatta könet, mode, utseende, skolan och nöjen. Även om tonåringen har vetskap om att döden kan drabba vem som helst när som helst vill man leva livet nu när man är ung, och intalar sig själv att döden kommer först då man blir gammal. Vilket nog är en ganska typiskt tanke för oss människor.


För tonåringen kan det ändå vara skönt att få prata med en vuxen som tar sig tid att lyssna och som förstår. Det känns bra att få reda ut sina tankar och kanske finna nya förklaringar och tolkningar. Dagboken är också en typ av terapi, där man i ensamhet bearbetar och reder ut sina tankar.
 I lyriken och musiken finner tonåringen ofta sina egna tankar och känslor diktade. De kan ge tröst och styrka men också bli till en verklighetsflykt. De kan även ge inspiration att skriva egna dikter, som t.ex. den följande som är skriven av Chris, en 15-årig tjej som visste att hennes dagar var räknade.


Varför?


Varför har vi föräldrar,


och varför har vi hem?


Varför har vi två öron,


och varför har vi en näsa?


Varför lever spädbarn,


varför dör spädbarn?


Varför dör vi


och varför är vi rädda för det?


Varför lever vi,


varför är vi levande?


Svaret är, varför inte!!


Chris


Litteratur som kretsar kring dödsbegreppet fascinerar, framförallt om det handlar om reinkarnation och andevärldar. Många experimenterar och provar på magiska medel t.ex. ”Anden i glaset” och andra andesökande experiment. Många forskare påstår att de som kommer från religiöst aktiva familjer oftare och snabbare finner sig tillrätta i dessa frågor och lättare accepterar döden, än andra. Tron ger tröst och styrka att leva. Men många vill även påvisa motsatsen.


Tonåringens psyke är lika välutvecklat som en vuxens men dock inte lika moget. Dagdrömmar och verklighetsflykt hör till vardagen där man gärna idealiserar döden och kanske till och med funderar på självmord om livets hårda krav känns kvävande. Man kanske känner sig utanför bland kamrater, oönskad av föräldrar, övergiven av alla och kommer in i en depression där vemodet tar överhanden.


3. TEMAARBETE: LIVSFRÅGOR


Under min praktik i en 6:a på Fridhemsskolan fick jag möjlighet att pröva mig fram och undersöka vad dessa ungdomar tänkte kring döden. Jag hade fyra tillfällen å 50 minuter till förfogande och fick disponera timmarna efter eget önskemål. Klassen bestod av 17 pojkar och 12 flickor, men det var bara 11 av flickorna som deltog vid sista tillfället. Jag ville få in döden i ett sammanhang och valde där för att arbeta med livsfrågor och det egna jaget. På den vägen skulle vi sen komma in på tankar och funderingar kring döden. Till min hjälp att finna idéer till mitt arbete använde jag mig av Birgit Lendahls bok ”Lära om livet”.


3.1 Självkritik


Vid första tillfället fick eleverna jobba med självkritik. Jag tycker att man bör börja med att studera sig själv som person innan man går in på de existentiella frågorna. De frågor som ungdomarna fick besvara var: Hur är jag som person? Hur är jag mot andra? Hur är jag då något arbete måste utföras? Både det som var positivt och det som var negativt skulle eleverna skriva på sitt tvådelade papper, vilket var indelat i en plussida och en minussida. Lika indelning fick de göra när de skulle svara på frågorna: Vad tycker du om? Vad tycker du illa om? Både då det gällde saker och att göra. Därefter tog vi upp några exempel gemensamt och jämförde med varandra och kollade om det fanns mer att tillägga. Som sammanfattning fick de göra ett självporträtt. De fick fria händer att arbeta med de material som fanns till förfogande. Runt porträttet fick de sen klistra upp tidningsurklipp eller rita något av det som de tyckte om - här skulle bara de positiva sidorna fram. Vid detta tillfälle fick vi även förfoga över bildtimmen, eftersom vi skulle jobba med bild.


Arbetet under det första passet var mycket svårare än jag kunnat föreställa mig. Jag trodde att för att fånga en människa skulle man fråga om dess person. Men dessa frågor var mycket svåra för denna klass som tydligen aldrig tänkt särskilt mycket i dessa banor.


3.2 Livets början. Livets fester och traditioner


Vid nästa tillfälle tittade vi på familjesidorna i både riks- och lokaltidningar om hur man annonserar födslar. Vad firas? Hur kan detta firas? Vi pratade om varandras födslar, födelsedata, födelseort och eventuellt dop, kyrka, dopdata. Sen klippte vi ut olika födelseannonser och klistrade upp på ett papper där var och en sen skrev upp svaren på de tidigare frågorna. Vi pratade om livets början, om hur det firas och upplevs. Tanken var att vid sista arbetstillfället, då vi skulle prata om döden, skulle se och jämföra dödsannonser. Detta blev dock inte av p.g.a. tidsbrist och omplanering under arbetets gång.


Vi fortsatte att titta på familjesidorna - vad mer kunde man fira med annons i tidningen? Vi klippte ut olika annonser från livets början till guldbröllop och 100-års firande. Vi pratade om olika fester och traditioner i våra familjer. Var och en skrev sen ner om sin familj. Vi kunde genom annonser och varandras berättelser se vad mycket livet kan ge oss människor. Detta i kontrast till vad vi senare skulle prata om i samband med döden.


3.3 Ensamhet – gemenskap. Vänskap


Tredje gången vi samlades pratade vi om ensamhet kontra gemenskap. Eleverna fick besvara frågor som: När tycker du om att vara ensam? När tycker du illa om att vara ensam? Varför? Vad brukar du göra då? Ensamhet kan ju vara på både gott och ont och betyder olika för olika människor. Jag anser dessa frågor viktiga, framförallt i skolan där vi stöter på varandra dagligen. Ibland vill man vara ensam och bör accepteras för den viljan men man bör lika lätt kunna komma in i gemenskapen igen när man så önskar. Vi diskuterade även vänskap och vad det innebär. Eleverna fick besvara frågan enskilt innan vi tog upp den till diskussion. Frågan de fick besvara löd: Hur skall en riktig vän vara? Det blev många olika svar som vi kunde diskutera omkring och innan lektionen var slut lämnade jag en öppen fråga: Följer du själv dina krav? På den frågan var det helt tyst. Vilket jag tolkade som att de kanske i vissa fall nog skulle vilja ändra en del av sina tidigare svar så att de själva kunde bli en ”riktig vän”.


3.4 Livets slut: Döden


Vid sista tillfället tog jag ut grupper på 6 personer åt gången för att eleverna lättare skulle kunna koncentrera sig på uppgifterna. Jag berättade kort om de stenciler jag dragit ut (
Bilaga 1
) och vad de gick ut på. Sen fick eleverna enskilt läsa igenom texterna innan de svarade på frågorna i slutet av häftet, i den mån de kunde besvara dem.


De texter jag använt var utdrag ur ”Jim och piraterna Blom” av Hans Alfredsson och Stellan Skarsgård samt ”Herr Gud, det är Anna” av Fynn. Den första boken handlar om den 8-åriga Jim vars pappa dött efter en tids sjukdom. Jim som ständigt dagdrömmer, återträffar en natt sin efterlängtade pappa. Han får även träffa ”Kolavippen”, som vi vuxna i dagligt tal kallar för döden. Boken tar upp en positiv syn på döden på ett komiskt sätt. Jag vill inte påstå att författarna skämtar bort dödens allvar -snarare påvisar att döden i sig inte alltid är så otäck och farlig utan kanske till och med har något positivt att komma med:

”Här har vi sorgens själva kärna, sa Kolavippen. Se så den gnistrar! Det är den finaste biten av sorgen, den ska du aldrig göra dig av med för den behöver du för att förstå andra. Den liksom lyser upp dig inuti!”

Den andra boken är mera allvarlig och rymmer många djupa tankar. Boken handlar om den 6-åriga Anna som levde på gatorna i London på 30-talet. Det är hennes ”fosterbror” Fynn som har skrivit boken om deras tid tillsammans. Fynn, som själv bodde i fattigkvarteren var i 20-års åldern när han träffade Anna. Han tog hem henne till sin mor och hon blev genast en del i familjen. Fynn och Anna kom varandra mycket nära under den korta tid de fick tillsammans innan Anna dog efter en fruktansvärd olycka. Det är Annas egen filosofi som går igenom hela boken, hennes tankar om livet och döden, om Gud och människan. Dikten som finns med i häftet (Bilaga 1) skrev Anna en kort tid före olyckan, precis som om hon visste vad som väntade henne. Boken känns jordnära och allvarsam men med ”glimten i ögat”.


Varför jag valde just dessa två texter beror på kontrasterna. Det gör ju inte den ena boken mer sann än den andra. Tvärtom! Tack vare kontrasterna är de komplement till varandra.


3.4.1 Tankar om ordet död


Efter det att eleverna läst igenom texterna i häftet skulle de besvara ett antal frågor (Bilaga 1). Den första frågan löd: Vad tänker du på när du hör ordet död? Frågan var svårare att besvara än jag trodde. (Svaren finns att läsa i bilaga 2.1) De flesta eleverna tänkte på att man inte längre finns till och att det blir en väldig tomhet för de kvarvarande. De såg döden ur de sörjandes synvinkel, deras känslor inför det inträffade som ledsamhet, sorg, tomhet, saknad, besvikelse.


Många av eleverna tänkte bara på ordet död och kunde inte riktigt peka på vad det ordet innebar för dem. En pojke i klassen tänkte konkret på ”Ett långt svart tåg som står vid en gravsten och snyftar.” En av flickorna följde i samma tankespår. En annan tänkte på sin avlidne morfar.


Endast de tre sistnämnda tänkte på döden som något konkret. För de andra i klassen är döden något abstrakt långt borta, eller möjligtvis så nära som nu en TV kan komma med en blodig dödsscen. En av pojkarna skrev: ”Jag blir nyfiken …” Han ville, till skillnad från vad de andra uttryckte, veta vad som händer med den som dör. De flesta andra ryckte på axlarna och suckade till svar på frågorna. Olika skepnader av döden togs upp i klassen: Morfar som kan stå symbol för åldrandet, en av flickorna skrev sjukdom, en del elever skrev blod, vilket får stå för både olycka och mord, samt döden i media - TV-döden framförallt.


De flesta av dessa 12-åringar har kommit över i tonåringens tankebanor - utseende och det motsatta könet är till synes mycket viktigare och mer spännande än allt annat. De tror inte att döden ska drabba dem - även om de är väl medvetna om att döden kan drabba vem som helst när som helst. Men å andra sidan är det kanske typiskt för den moderna människan att tänka så.


3.4.2 Att leva med tidsbegränsning


Fråga två som eleverna hade att besvara var: Om du visste att du bara hade 3 månader kvar att leva. Vad skulle du göra då? (Bilaga 2.2)


Av svaren att döma kunde jag dela in klassen i tre svarsgrupper:


1. Göra-så-mycket-som-möj1igt-gruppen.


Till den här gruppen hörde nästan alla. De ville passa på att göra allt som de inte hunnit eller gjort sig råd med tidigare och som fick dem att glömma sin egen förestående död. Till exempel att gå på tivoli, åka till EuroDisney, åka cross, fiska, träffa släkt och vänner som man inte har träffat på länge, resa utomlands, träffa kändisar och ”göra något farligt och roligt” som en av pojkarna skrev. Dessa personer ville inte gärna ta sig tid att gå i skolan under denna sista tid i livet. En av pojkarna skrev mycket utförligt om hur han skulle gå till väga under denna tid. Frågan är varför detta utspel tycktes så viktigt, troligtvis en var det en skrytmanifestation mot mina frågor. Det är även ett typexempel av TV-våldspåverkan.


”Jo, så här skulle jag göra: först skulle jag ta ut mina sparpengar och åka till Stockholm och gå ner på Plattan (Ett torg i Stockholm där man kan köpa vapen) och köpa ett maskingevär. Sen skulle jag åka till Kuwait och skjuta Saddam Hussein upp på en vägg så att dom fick skrapa ner honom från väggen med en pennkniv.”

2. Låta-månaderna-gå-gruppen.


Dessa ville leva som vanligt, men gärna ta lite mer tid till familjen. De ville göra det bästa möjliga av tiden men ändå inte göra något speciellt. En del skulle dock skriva testamente och övriga nödvändiga handlingar, vilket också en del av grupp 1 hade funderingar på. En av pojkarna skrev något mycket enkelt men ändå tänkvärt: ”Jag skulle inte fatta att det var sant.” Detta är nog den troligaste reaktionen då en människa får veta att hon endast har en kort tid kvar att leva.


3. Skjuta-mig-fort-gruppen.


Endast en person hamnade i den här gruppen. Men tanken är ju inte helt orimlig i en sådan situation. Om man fick veta att man hade cancer med dödlig utgång vet man också att det innebär stor smärta. Att man då vill ta livet av sig är fullt förståeligt. Om man nu ändå ska dö vill man ju göra det utan smärta.


3.4.3 Saknad


Fråga 3: Om du skulle dö - Vad tror du att du kommer att sakna mest? Vem tror du att du kommer att sakna mest? (Bilaga 2.3)


Även här kunde jag dela in svaren i tre svarsgrupper


1. Familje-gruppen.


Familjen står i centrum. Även om en del av eleverna trodde sig komma att sakna annat stod familjen först på listan. Utom i ett fall där crossen kom först för en av pojkarna.


2. Livet-gruppen.


Den här gruppen trodde sig komma att sakna allt som hörde livet till familj, släkt, vänner, husdjur, fritidsaktiviteter, saker, jorden.


3. Inget-gruppen.


Dessa elever trodde sig inte sakna någonting. Varför de inte skulle sakna något fanns det däremot olika förklaringar till:


· När man är död känner man ingenting. Man kan varken höra, se, tala eller känna något alls. Är man död är man ingenting.


· När man är död kommer man till en plats där man har allt, så man behöver inte sakna jordelivet.


Grupp 1 och 2 går i varandra, men uppdelningen är gjord för att påvisa familjens betydelse.


3.4.4 Förlust


Fråga 4: Vem är du mest rädd att förlora? (Bilaga 2.4) Här råder det ingen tvekan, utom möjligen i ett fall (samma som tidigare) där endast crossen nämndes. I alla andra fall stod familjen: mamma, pappa, syskon och även eventuella husdjur, som för många räknas in i familjen. Därefter kommer släkten, mor- och farföräldrar i första hand; vänner och bekanta, de som finns i deras närhet.


3.4.5 Rädsla


Den sista frågan de fick besvara var: Vad är du mest rädd för när det gäller döden? (Bilaga 2.5) Det finns mycket som dessa 11-12-åringar är rädda för. Främst finns rädslan för själva döden, hur de själva kan komma att dö: plågande sjukdomar, drunkning, mord som t.ex. strypning, hängning, kölhalning, stening - med andra ord rädslan över att det skall göra ont och att få dö långsamt. Dessutom skrämmer det att man kan dö som ung. De känner omsorg om sin familj och vill inte att de ska lida i sin sorg. Andra är rädda för det som kommer efter. En pojke skrev ”Att fortsätta finnas men inte höras och synas, ungefär som ett spöke.” Rädslan för ensamhet och ätt sakna livet på jorden finns också, liksom rädslan att inte finnas till, vilket känns otänkbart. En flicka tog upp rädslan att förlora föräldrarna, vilket tycktes värre för henne än att själv dö nu när hon ännu var så ung. ”Jag är mest rädd för att mina föräldrar ska dö innan jag blivit vuxen och fått egen familj, för om man har egen familj då tror jag inte man blir lika ledsen.” Men det finns faktiskt barn som inte är rädda för själva döden, men känner olust för döendet, vägen till döden. Ingen vill ju dö på något brutalt sätt.


3.5 Summering av temaarbetet


Under mitt temaarbete fick jag från flera håll höra av olika lärare att jag tagit mig vatten över huvudet. De skulle själva aldrig ta upp ämnet i fråga. Många argumenterade för att man skulle ta upp det i högre klasser t.ex. gymnasiet. Det ansågs passa bättre där eftersom barnen var äldre. Men det innebär också att de själva slipper ta itu med dessa svåra frågor. Min första tanke var då - Vad skulle gymnasielärarna säga? För det andra anser jag att det för sent att ta upp det då. Tankarna dyker upp så tidigt som i 4-års åldern men ska inte tas upp i skolan förrän de är 16-19 år!? Det är för mig en oacceptabel tanke. Jag tycker att man bör ta upp ämnet så fort en fråga dyker upp. Det är ju för barnens skull vi lärare finns i skolan. De kunskaper barnen söker bör vi i bästa möjliga utsträckning ge. Är det sen så att vi inte har svaren, bör vi i alla fall ge barnen en chans att ventilera frågorna. Det är helt naturligt att vi inte sitter inne med alla svaren, för det finns inte svar till alla frågor! Som en av mammorna i samtalsgruppen sa: ”Jag tycker det är spännande frågor, även om jag inte har svaren.” Hon var villig att lyssna på sin sons alla möjliga och omöjliga frågor och det är något som vi lärare, framför allt, borde lära oss - Tala mindre och lyssna mer! Ett bra sätt att fördjupa sig och vidareutveckla dessa frågor är att bearbeta dem under ett temaarbete. Detta anser jag vara lämpligt i 3:an eller 4:an. Det är en tid då barnen oftast har kommit en bit på väg att bilda sig en egen uppfattning om livet och döden. De börjar förstå att döden även kan drabba dem själva. I den här åldern är det även viktigt att få samtala och diskutera med jämnåriga för att bättre förstå vad döden innebär.

Temaarbetet som jag hade i 6:an på Fridhemsskolan blev inte någon djupdykning som jag hade hoppats på, men jag känner mig ändå nöjd med resultatet. Några av orsakerna till att det inte blev någon djupdykning var tidsbrist och allmänt ointresse av att arbeta på detta sätt. (Visat både från elev- och lärarhåll.) Ungdomarna var intresserade av frågorna men hade svårt att sitta stilla och tänka själva. Det märktes tydligt att detta arbetssätt var nytt och ovant. Det egna fördjupande tänkandet var enligt en del något helt ogenomförbart. Detta var också de orsaker som gjorde att jag fick planera och lägga om lektionerna under arbetets gång. Framförallt den timme som skulle handla om döden, vilken också för mig var den viktigaste eftersom resultatet skulle användas i denna forskningsrapport.


Genom de frågor som eleverna fick besvara kunde jag se att dessa ungdomar trots allt tänker en del på döden. Även om deras yttre attityder talar för motsatsen. Deras beteende stämmer till stor del in på tonåringen och många av ungdomarna har kommit en bra bit på väg att bilda sig en egen uppfattning om livet och döden. Men det finns mycket kvar av tidigare tankegångar och beteenden, liksom det att utmana ödet och leka med döden.


Många är rädda för den död de sett och upplevt genom TV. Men det är inte det första de tänker på när de hör ordet död. Vid ordet död tänker ungdomarna mer på den ”vardagliga” döden som vi möter. Den är inte lika skrämmande, men sorglig och lämnar stor tomhet kvar.


Trots allt känner jag mig nöjd med detta temaarbete. Det lärde mig otroligt mycket som jag gärna delar med mig av. Bland annat:


· Samtala hellre i mindre grupper än i helklass.


· Ta upp dessa frågor tidigare än i 6:an.


· Låt barnen tänka själva. Ge tid åt reflektioner och utvärdering.


· Låt temaarbetet ta den tid som behövs. Stressa inte igenom.


· Lyssna på eleverna. De har mycket att berätta, om någon bara lyssnar.


· Ge eleverna personliga reflektioner på deras arbeten, då blir det roligare att arbeta.


· Ha tålamod. Ge inte upp trots motvind, förr eller senare vänder det.


3.6 Samtalsintervju med klass 3B, Solängsskolan


Efter temaarbetet i klass 6 på Fridhemsskolan ville jag jämföra materialet med några yngre barn. Tack vare Elisabeth Haglund fick jag tillfälle att intervjua en 3:a. Jag använde mig av samma stenciler som jag dragit ut åt sexan (bilaga 1), men denna gång satt vi och samtalade i smågrupper på 3-4 elever. Jag började med att berätta vad det rörde sig om och vad jag skulle använda deras svar till. Därefter läste jag igenom berättelserna högt för dem, efter att kort ha redogjort varifrån texterna kom. När jag läst igenom texterna tog jag upp en fråga i taget som eleverna fick besvara tillsammans. Vi pratade och diskuterade igenom alla frågor. De fick kommentera och ställa motfrågor tills att det inte fanns mer att säga. Barnen var mycket tillmötesgående, även om de i början var något blyga. Under dessa samtal förde jag endast egna anteckningar, ingen bandning pågick. Resultaten bör därför granskas kritiskt eftersom jag har min egen personliga prägel på anteckningarna, vilka finns att läsa i bilaga 3. Vid detta tillfälle gjorde jag heller ingen könsfördelning på svaren eftersom klassen var så liten, endast 9 pojkar och 5 flickor.


3.6.1 Tankar om ordet död

På den första frågan som eleverna fick besvara kunde jag se en påtaglig skillnad mellan åldersgrupperna. De flesta treorna såg en tydlig bild framför sig, vilket endast ett fåtal sexor gjorde. Treornas svar kan delas upp i tre olika svarsgrupper:


1. Döden är slutet på livet.


Svaren var inriktade på konkreta bilder som grav, kyrkogård, grop, gravkista (likkista) eller minnesbilder av den döde katten och släktingen.


2. Liv efter döden.


Svaren var inriktade på ett paradis, i himmelen eller på en annan planet. Barnen berättade om flummiga moln, änglar och slott. Här kunde man allt, precis som i Nangiala. Hit kommer också djur som dött.


3. TV-döden.


Barnen berättade om bilder från filmer de sett både på TV och på video. Det var skrämmande och otäcka bilder men de berättade fascinerade om filmerna. Många av barnen höll sig inte till en av dessa svarsgrupper utan hoppade emellan dem.


3.6.2 Att leva med tidsbegränsning

På den andra frågan som de besvarade var det svårare att se skillnader. För även i den yngre åldersgruppen ville de flesta ”Göra-så-mycket-som-möjligt”, d.v.s. roa sig spendera pengar och göra allt det som de drömt om. De skulle även ta sig tid att träffa släkt och vänner och gärna någon kändis. Även i den här klassen ville ett fåtal korta ner tiden och dö omedelbart. Det som jag tycker är värt att kommentera på den här frågan är för det första omsorgen om kistan. Någon ville köpa en kudde till kistan en annan ville att familjen skulle lägga ner alla tillhörigheter där så att ingen kunde ärva dem.


Det andra var att det fanns elever som svarade på frågan som om de var en mycket gammal person, de skulle nämligen ringa till barn och barnbarn. Det innebär att de fortfarande ser åldrandet som enda dödsorsak.


Det tredje som jag ville kommentera var han som ville byta hjärta. Vilket beror på att han fortfarande tror att sjukdom kan vara enda dödsorsaken.


3.6.3 Saknad

På denna fråga finns det ingen skillnad mellan grupperna. Båda grupperna passar in i indelningen av Familje-gruppen, vilken tror sig komma att sakna familjen; Livet-gruppen, vilken tror sig komma att sakna allt vad livet innebär; och Inget gruppen, vilken ansåg att de inte kommer att sakna något eftersom de var döda. Som en av flickorna även kommenterade: ”Inget är för evigt!”

3.6.4 Förlust

Även på denna fråga var grupperna ense: Familjen är viktigast. Det är ju helt naturligt att man är rädd att förlora sin familj, släkt och vänner. En av pojkarna berättade att hans pappa sagt till honom: ”Om du dör vill jag också dö. Men vi träffas ju i himmelen.” Det kändes bra för honom att pappan pratat så öppenhjärtigt och dessutom gjorde klart att även om de skulle dö ifrån varandra skulle de träffas i himmelen.


3.6.5 Rädsla

Den sista frågans svar var mycket snarlika sexornas, dock inte lika detaljerade. De yngre känner även de rädsla för att dö på ett brutalt sätt, men rädslan att bli lämnad ensam, att föräldrarna ska dö, tycks vara större. Det finns också rädsla över att inte längre finnas till.


Även i den här gruppen fanns det elever som inte var rädda för döden och någon menade att det skulle vara kul att dö om himmelen man kom till var som i Hook. (Filmen om Peter Pan och kapten Krok av Steven Spielberg.)


3.6.6 Summering av denna jämförelse

Genom denna jämförelse kunde jag se skillnader men också likheter åldersgrupperna emellan. Jag lärde mig också så mycket mer genom att jag satt med och samtalade med barnen istället för att bara ge dem en stencil att fylla i. Med andra ord, ta dig tid att prata med barnen omkring dig. Lyssna på dem och du kommer att lära dig massor.
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BILAGOR

Bilaga 1. Bokutdrag


Utdrag ur boken ”Jim & piraterna Blom”



Jag vaknade av ett pinglande ljud i rummet. Precis när jag vände mig om för att titta vad det var, kom pappa in genom fönstret!


· Hallå! skrek han. Vad lipar du för, Jim?


· Därför att du är död.


—
Död och död … Jag är bara bortrest! Jag har hållit mig borta … bara för att se om du och mamma klarar er själva. Och det verkar ju gå riktigt bra!


—
Du är död! Jag vet det! Döden finns!


—
Jo, på sätt och vis, svarade pappa. Men man ska inte oroa sig för det … Egentligen heter han inte Döden, han heter Kolavippen! Jag känner honom. Du, vill du träffa honom? Jag ska ropa på honom!


När pappa hade ropat ”Kolavippen” tre gånger kom en flakmoppe i full sprutt in genom fönstret! På flaket låg ett berg av svarta stenar.


—
Hejsan! sa han. Det är jag som är Kolavippen! Jag tar hand om folk som kolar och kör dom till Evigheten. Sen hämtar jag sorgstenar hos alla dom som är ledsna när nån har dött.


—
Evigheten? … vad är det för nåt?


Jag kände mig alldeles yrvaken och jag kunde inte fatta att det verkligen var pappa som stod däri rummet. Han tog upp min fotboll som låg på golvet.


—
Om man skulle traska runt på den här bollen för att komma till slutet, sa pappa, så skulle det inte gå så bra. Det finns ju inget slut! Och ingen början heller! Det är det som är Evigheten!


—
Just det, sa Kolavippen. Alla människor finns alltid. Evigheten har varken någon början eller nåt slut, precis som bollen. Hade den det så skulle det ju inte vara nån Evighet att tala om. Det är ju solklart!


· Men Kolavippen, vad ska du göra med alla dina stenar? Du har ingen jag kan få till min stensamling?


· Svarta stenar är inget att spara på, svarade Kolavippen och tog upp en stor svart sten. Känn vad tung den ärt Du vet, när nån dör blir man ju jätteledsen. Det är som en stor tung sten satt i magen. Man vill varken äta eller leka — det är en sorgesten det! All den här sorgen tynger ner Jorden.


—
Ja men, man måste väl vara ledsen om nån dör?


—
Jo, det är klart … Men man ska försöka att inte ha en sorg som är så svart att man inte gitter vara snäll mot andra människor eller glad när det är vackert väder eller när nåt roligt händer. För då blir det bara fler och fler stenar, och den här svåra världen blir bara ännu tyngre och svårare … Om du vill kan vi ta en titt på din sorgesten, Jim.


—
Gör det ont?


—
Det känns inte ett dugg … ungefär som att bli sparkad av en fluga! Nu ska vi se här … får nog ta fyrans tång …

Kolavippen rotade i sin verktygslåda och tog fram en stor rörtång som han stoppade innanför min skjorta. Jag tyckte inte att det var så läskigt, och pappa var ju med. Men oj vad kall den där tången var!


—
Jag var uppe i Nordpolen för en stund sen, förklarade Kolavippen. Men nu ska vi se … lite åt höger … lite åt vänster … sådär ja!


Kolavippen drog fram en jättestor sten! Jag fattar inte hur den hade fått plats inne i mig. Pappa såg lite bekymrad ut.


—
Oj oj, sa han. Sånt skräp ska inte min lille Jim gå och bära på.


Kolavippen lyssnade inte. Han hade tagit fram en hammare och en mejsel och försökte klyva stenen på mitten. Han bänkade och slog och till slut gick den mitt itu. Där fanns en stor diamant!


—
Här har vi sorgens själva kärna, sa Kolavippen. Se så den gnistrar! Det är den finaste biten av sorgen, den ska du aldrig göra dig av med för den behöver du för att förstå andra. Den liksom lyser upp dig inuti! Men jöstika frid, här står jag och babblar! Jag måste ju lämna dom här stenarna i yttre rymden och sen ska jag hämta en gammal tant i Malmö!


Kolavippen rafsade snabbt ihop sina verktyg och slängde upp verktygslådan på flaket. Innan han kastade sig upp på moppen satte han tillbaka diamanten i mig.


· Hej hopp, Jim! Vi ses väl!


· Vänta, skrek pappa. Kan inte jag få följa med dig? Du tar väl vägen förbi Saturnus, den skulle jag vilja se!


· Okey!


Pappa satte sig ovanpå berget av stenar och så stack dom iväg. Halvvägs upp i himlen vände sig pappa om och vinkade till mig.


—
Tjo och tjim, min älskade Jim, skrek han. Säg inget till mamma om det här, vi får egentligen inte visa oss på jorden!


Ur boken ”Jim & piraterna Blom” av Hans Alfredson och Stellan Skarsgård


Utdrag ur boken ”Herr Gud, det är Anna”

NÄR JAG SKA DÖ av ANNA


När jag ska dö


ska jag göra det själv.


Ingen ska göra det åt mej.


När jag är redo


ska jag säja:


”Ställ mej opp, Fynn,”

och jag ska se mej om


och skratta glatt.


Om jag faller omkull


är jag död.


En röd matta av vallmo täckte Annas grav. I bakgrunden stod lupiner på vakt. Ett par träd viskade med varandra och en familj små möss kilade fram och tillbaka i det vildvuxna gräset. Anna var sannerligen hemma. Hon behövde ingen minnessten. Bättre än det här kunde hon inte få ens med en skviljon ton marmor. Jag stannade en stund och sa ajö till henne för första gången på fem år.


På vägen tillbaka till huvudingången gick jag förbi otaliga små marmorkeruber, änglar och pärleportar. Jag stannade framför den fyra meter höga ängeln som fortfarande försökte lägga ner sin marmorbukett efter alla dessa år.


– Hej, kompis, sa jag och viftade åt ängeln, det där klarar du aldrig.


Jag ställde mig på järngrinden och svängde och skrek tillbaka in mot kyrkogården: – Svaret är ”mitt i mej”.


Jag kände en ilning längs ryggraden och tyckte att jag hörde hennes röst säga: – Vad är det svar på, Fynn?


– Det är lätt. Frågan är ”var är Anna?”

Jag hade hittat igen henne - mitt i mej.


Jag visste att någonstans skrattade Anna.


Ur boken ”Herr Gud, det är Anna” av Fynn


1. Vad tänker du på när du hör ordet ”död”?


2. Om du visste att du bara hade 3 månader kvar att leva, vad skulle du göra då?


3. Om du skulle dö - Vad tror du att du kommer att sakna mest? Vem tror du att du kommer att sakna mest?


4. Vem är du mest rädd för att förlora?


5. Vad är du mest rädd för när det gäller döden?


Bilaga 2. Temaarbete; Livsfrågor, klass 6 Fridhem


1. Vad tänker du på när du hör ordet död?


Pojkar:


1. Sorg, saknad och tomhet


2. Att någon är borta.


3. Vet inte.


4. Att man inte finns till.


5. Att någon fattas


6. Död. att man inte finns mer.


7. Att någon är död.


8. Ingenting


9. Ett långt svart tåg som står vid en grav sten och snyftar


10. Jag blir nyfiken och sorjsen.

11. Tomhet


12. Att nån inte lever.


13. Jag tänker på tomrum.


14. Att det är någon som är död och allt är tomt efter honom eller henne


15. död man finnes inte nå mera


16. Död. Att man inte finns mer.


17. Läskit.


Flickor:


1. Någon som dör.


2. Besvikelse, sorg och ledsamhet.


3. Sjukdom.


4. Sorg och tomhet


5. Morfar.


6. En grav med gravsten och sörjande.


7. Då tänker jag på någonting som är borta, någon som man kände som är död.


8. ledsamhet och tomhet.


9. Död


10. Blod och gravar.


11. Sorg - blod

2. Om du visste att du bara hade 3 månader kvar att leva, vad skulle du göra då?

Pojkar:


1. Jo så här skulle jag göra. först skulle jag ta ut mina spar pengar och åka till Stockholm och gå ner på plattan (ett torg i Stockholm där man kam köpa vapen) och köpa ett maskingevär sen skulle jag åka till Kuwait och skjuta Saddam Hysseyn upp på en vägg så att dom fick skrapa ner honom från väggen med en pennkniv


2. Allt kul, åka cross, åka enduro, gå på tivoli


3. Jag skulle inte fatta att det var sant.


4. Låta månaderna gå.


5. Göra allt kul, åka berg- och dalbana.


6. Jag skulle inte gå i skolan i alla fall. Åka till fjällen och fiska och vara med familjen.


7. Något kul. inget speciellt.


8. Skriva testamente.


9. Jag skulle skriva mitt testamente jag skulle diktera allting till min bror sen skulle jag … ö ööö (DÖD)


10. Allt som jag alltid velat göra t.ex. åka till eouro disney land


11. Jag skulle skriva testamente.


12. Göra nåt farligt och roligt.


13. Allt kul som går att göra


14. Jag skulle uppleva något sam har varit roligt i mitt liv


15. Skiva Testamet och skriva anat. och gå på ställen, fiska tivoli skjuta


16. Jag skulle nog umgås mer med mina föräldrar och syskon.


17. Skuta mig fort.


Flickor:


1. Hälsa på alla jag kännde.


2. Då skulle jag ha roligt och inte tänka så mycket på att dö. Och så skulle jag resa till något ställe långt bort.


3. Göra så mycket som möjligt.


4. Hoppa Bangyjamp. Inte gå iskolan åka till island. och rida på islandshästar.


5. Jag skulle göra allt som jag drömt om att få göra


6. Jag skulle se till att jag fick träffa Luke Perry och Roxette. Sen skulle jag göra så mycket som möjligt.


7. Jag skulle vara så mycket som möljigt med mina kompisar och mina närmaste släktingar. (Åka och) Göra något som man gärna vill göra eller se. Jag skulle gärna vilja åka och träffa en kompis som man ej träffat på länge.


8. Jag skulle göra det bästa av dom 3 månader jag hade kvar att leva.


9. Skulle hälsa på vänner, släkt skriva tästamänte.


10. Leva Livet.


11. Hälsa på alla jag känner.


3. Om du skulle dö - Vad tror du att du kommer att: sakna mest? Vem tror du att du kommer att sakna mest?


Pojkar:


1. livet mamma pappa.


2. Min cross o min familj.


3. Livet. Allt roligt.


4. ”LIVET” don som jag kände.


5. pizza


6. Eftersom att jag är död känner jag Ju ingenting.


7. Mycket. Mamma och pappa.


8. Livet Ingen


9. Min mamma, pappa o min bror.

10. För det första kommer jag sakna min familj och min luftpistol.


11. Min familj. Min mamma och pappa.


12. Min Mamma och Pappa.


13. Väldigt många saker min familj.


14. Jag kommer att sakna familjen.


15. inget jag är död.


16. Livet, alla mina kompisar föräldrar syskon m.m.


17. Alla i familjen.


Flickor:


1. Allt. Alla jag känner.


2. Livet. Min familj och andra personer i min släkt och min omgivning.


3. Familjen.


4. Kompisar släkten familjen kanin hästen jorden.


5. Mamma Pappa Andreas Sotis Mormor Farmor Farfar, Markus. P Mina gosedjur


6. Att rida, min familj.


7. Jag tror inte att man känner något när man är död Eller så kanske man har allt där. Jag skulle nog sakna mamma, pappa och mina syskon mest om man känner något. Jag tror inte att jag skulle sakna något, (någon sak)


8. Men man känner ju inget, ting när man är död, tror jag.


9. Mamma pappa. Mormor, Mamma tror jag.


10. Allt på jorden. Alla jag känner.


11. min familj.


4. Vem är du mest rädd om att förlora?


Pojkar:


1. mormor morfar farmor


2. Min cross


3. Mamma o pappa.


4. Mamma o pappa.


5. Min familj


6. Mamma Mina bröder pappa


7. Mycket. Mamma och pappa.


8. Min familj


9. Mamma?

10. Min familj.


11. Min syster, min brorsa och min mamma och pappa.


12. Mamma, pappa och lillasyster.


13. Mamma och pappa och släkten.


14. Mamma och pappa och john


15. alla som man känner


16. Alla som man känner.


17. Hela familjen


Flickor:


1. Mina släktingar.


2. Min familj, någon i min släkt eller över huvud taget någon i min omgivning.


3. Föräldrarna.


4. Mamma pappa och lillebror.


5. Mamma, Pappa, Andreas Sotis Mormor Farmor Farfar Markus, P, mina gosedjur


6. Min familj.


7. Min familj och kompisar.


8. Jag är mest rädd att förlora dom i min när het.


9. Min familj min kanin o min sköldpadda, min släkt.

10. Mamma Pappa o Brorsan.


11. vet ej


5. Vad är du mest rädd för när det gäller döden?

Pojkar:


1. jag skulle inte vilja bli dränkt eller strypt


2. att jag ska dö. Att aldrig mer åka cross. Är man död känner man inget.


3. Kölhalad, stenad mm. Att mista allt roligt.


4. Att inte leva.


5. Att dö, att inte finnas.


6. Jag är inte rädd för döden Men jag vill inte drunkna eller bli ner stucken.


7. att det ska göra ont


8. Vet inte


9. Att bli dränk och att bli på körd o strypt


10. Att fortsätta finnas men inte höras och synan, ungefär som ett spöke


11. Att dö som ung.


12. Hur det känns att dö.


13. Att det ska göra ont.


14. Om familjen lever kvar så om dom klara att leva när jag är död


15. Att få cancer


16. Att få en sakta död t.ex. drunkna, bli strypt.


17. Att dö.


Flickor:


1. Att lida in i nöden.


2. Att inte få träffa någon i min familj någon mer gång


3. Att pinas.


4. Att bli dränkt, mördan, hängd och få nån sjukdom.


5. Att man kanske inte kommer att ha något annat liv efter och att tiden bara fortsätter att gå.


6. Att plågas.


7. Jag är mest rädd för att mina föräldrar ska dö innan jag blivit vuxen och fått egen familj för om man har egen familj då tror jag inte man blir lika ledsen. Jag vill inte dö på något hemskt eller plågsamt sätt utan jag vill bara somna in när jag dör. Jag vill inte veta om när jag ska dö.


8. Jag är mest rädd för döden själv


9. livet


10. Att man mister alla vänner och vet inte vart man hamnar.


11. ensamhet.


Bilaga 3. Samtalsintervju med klass 3B, Solängsskolan

1. Vad tänker du på om du hör ordet död?


Jätteledsen, sörja.


Synd om den döde.


Grav, Kyrkogård, grop, gravkista, likkista. Otäckt från filmer.


Otäck, skrämmande, läbbigt, tråkigt.


Liv efter döden? Vet inte vad bara att. Skalet kvar i graven.


Annan planet.


Himlen, flummiga moln, vitt, slott, änglar, paradis vackert, springa på moln.


Död i himlen - fortsätter till nytt land där bara snälla människor finns. (Nangiala - Nangilima) Även djur kommer hit. Där kan man göra allt, även sånt som man inte kan på jorden.


Begraven = Slut.


Farmor, dog när jag var 4 resp 7 år.


Gammelmormor och ”fiskaren”.


Snobben (död katt).


Ser ingen bild framför mig.


Die Hard, indianer, ”Pang, pang”, Columbus.


Kommentar från en av pojkarna: Hur ser Gud och Djävulen ut? Det skulle jag vilja veta.


2. Om du visste att du bara hade 3 månader kvar att leva, vad skulle du göra då?


Alla pengar skulle slösas så att ingen kunde ärva.


Sakerna ska med i kista.


Käka allt som är gott. Äta och dricka allt som gott.


Leka mycket och ha skoj.


Spela Nintendo. Köpa massor av Nintendo.


Köpa kudde till kistan.


Allt jag drömmer om: äga stall, egen hund - vill tåla djur. Ha husdjur.


Samla alla släktingar och vänner på kalas.


Vara med familjen, mormor och morfar.


Dö på en gång - komma till farmor.


Ringa till barn och barnbarn och be om förlåtelse.


Krama dem. Sen be om en spruta så att jag slipper lida.


Tänker på Snobben, han var sjuk, led, dog.


Vara ledsen.


Byta hjärta.


Jorden runt resa. Flyga.


Träffa Michael Jacksson.


Hinna så mycket som möjligt.


Kommentar från en flicka: Inget varar för evigt. Det är synd, jag vill det. Det ska alltid vara som det är nu.


3. Om du skulle dö - Vad tror du att du kommer att sakna mest? Vem tror du att du kommer att sakna mest?


Familjen, mamma, pappa, lillasyster.


Släkten.


Husdjur, häst, hund.


Livet, och allt vad det innebär.


Allt som var snällt.


Gå, titta, göra saker, äta, ha roligt.


Glass och godis.


Hemma, sängen.


Kompisar, vänner.


Nintendo, lego.


Man saknar ingenting när man är död.


Inget är för evigt.


4. Vem är du mest rädd att förlora?


Familjen, mamma och pappa, syskon.


Mormor, morfar, farmor.


Kompisar.


Snälla människor.


Ingen särskild.


Önskar ingen död.


Kommentar från en pojke: Pappa sa till mig - Om du dör vill jag också dö. Men vi träffas ju i himmelen. (Ömsesidigt)


5. Vad är du mest rädd för när det gäller döden?


Djävulen - jag vill komma till Gud.

Att bli mördad, bli offer för kannibalen i Ryssland.


Att bli lämnad ensam.


Att man inte finns.


Att lämna allt på jorden.


Att jorden ska gå under.


Vill inte dö - ledsna föräldrar.


Rädd för att föräldrarna ska dö.


Något men vet inte vad.


TV-hot.


Spöken, gengångare och skelett.


Att få dö av ålder är skönt, att med lättnad få somna in.


Ljus, TV, radio och musik håller rädslan borta.


Tryggt att dela rum med syskon.


Inte rädd för döden, inte ett dugg.


Verkar roligt att komma till himmelen - som i Hook.
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