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Sammanfattning  
 

Examensarbetets ämnesområde är barn och sorg. Syftet med examensarbetet är att 

undersöka hur pedagoger i förskolan upplever att de hanterar sorg, krissituationer och 

hur föräldrar och barn vill bli bemötta av pedagoger i dessa situationer. Samt hur präster 

bör förhålla sig till sörjande.  

 

Frågeställningarna är: 

 

- Vad behöver barnen i förskolan när de går igenom ett sorgearbete? 

- Hur vill föräldrar och barnet som sörjer bli bemötta av pedagoger i förskolan? 

- Finns ett efterlevandestöd att få från förskolan för barn och föräldrar som sörjer? 

 

Utifrån syftet och frågeställningarna gjordes en enkätundersökning. I enkäterna kunde 

all personal på förskolorna svara på frågorna. Enkäterna delades ut på två förskolor med 

sammanlagt åtta avdelningar.  

 

Intervjuerna genomfördes med förskollärare, präster, barn och sörjande föräldrar. Av 

resultaten framgår att personalen på förskolan vet att det finns en handlingsplan som 

riktar sig till personalen, om hur de ska gå tillväga när en olycka eller annan kris sker på 

förskolan. Ingenting finns att läsa om hur de ska bemöta ett barn i sorg. Studiens resultat 

påvisar även att kontakten mellan barn, föräldrar och pedagoger är betydelsefullt när det 

gäller familjer där tragedier uppstår. Kontakten måste vara extra trygg och stödjande. 

Vidare framkommer det att informanterna anser att pedagogerna ska kunna tala rakt och 

ärligt, att ”våga” ta steget att prata om tragedin som uppstår. Pedagogerna måste hjälpa 

barnet att sätta ord på sina känslor och tankar.  

 

Informanternas gemensamma erfarenhet är att litteratur kan vara givande för barn som 

sörjer, då kan sorgearbetet påbörjas för att öppna upp till dialog. Sorgen kan se lika ut 

hos barnet och en vuxen, men skillnaden kan vara att barnen inte visar sina känslor på 

samma sätt. Det är ett vuxenansvar att samtala med barnet när en tragedi uppstår.  

 

 

 

Nyckelord: Barn, bearbetning, efterlevandestöd, förskollärare, kris, litteratur, skola, sorg 

trauma. 
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Inledning 
 

För förskollärare är det relevant att ha beredskap, för att möta barn och föräldrar i sorg. 

Döden kan för många personer vara obehaglig att prata om, vi tar upp det om en tragedi 

uppkommer, diskussionen uppstår då döden inträffar. En sorg som uppstår bleknar 

oftast med tiden, dock finns alltid det fortsatta arbetet kvar – för de som mist någon. 

Människor måste få tid för sorg, känna, samtala och ge utryck för den. Vårt syfte med 

detta examensarbete är att undersöka hur pedagoger på bästa sätt kan möta barn och 

föräldrar i sorg. Det är viktigt att göra intervjuer och samtala med barnen för att ge 

pedagoger och vuxna en större förståelse för barns tankegångar. Vår utgångspunkt är att 

barn uppfattar världen annorlunda än vuxna. Därför anser vi att det är viktigt att 

reflektera över barns sätt att tänka och vad det kan ge för konsekvenser i det dagliga 

arbetet. Vi vill med detta arbete kommunicera med barn om känslor, samarbete – med 

målet att alla barn ska få hjälp med att få sina behov tillgodosedda.  

 

I vårt examensarbete skriver vi om sorg som innefattar händelser där barn mist någon 

närstående som då kan vara ett syskon, förälder, mormor/morfar husdjur eller annan. Att 

mista någon närstående kan vara en av livets mest omvälvande händelser. Med detta 

arbete vill vi bidra till en medvetenhet om den vuxnes roll. Pedagoger ansvarar för 

andra människors barn under relativt många timmar under veckodagarna. Föräldrarna 

till barnen är då kanske på sitt arbete och har under denna tid ingen möjlighet att stötta 

barnet. Efter ett dödsfall går barnet in i sorgeprocessen, ett enormt krävande arbete som 

ofta fortsätter resten av deras liv – på ett eller annat sätt. Pedagogerna måste lära barnen 

att acceptera och hantera det tragiska som hänt med rätt sorts hjälpverktyg och arbetet 

kan se väldigt individuellt ut. För att hjälpa barnen och de utsatta i sitt sorgearbete 

behöver pedagogerna kunskap inom ämnet. Bøge och Dige (2006) menar att cirka 3 200 

barn varje år förlorar någon av sina föräldrar. Ungefär 50 000 barn får varje år uppleva 

att deras föräldrar skiljer sig, eller separerar. Cirka 500 barn dör varje år. Ungefär vart 

tredje barn i Sverige berörs av att på ena eller andra sättet ha mist en av sina föräldrar. 

Det är ett relevant och gripande ämne vi tar oss an – vi ser framemot att påbörja vår resa 

in i detta ämne. 

 

Litteraturgenomgång – bakgrund  
 

När vi människor råkar ut för svåra händelser söker vi stöd hos andra, exempelvis släkt 

och vänner, vilket också gäller för barnen. Danielsson, Ginner och Lindström (2007) 

skriver att sorg exempelvis kan vara att aldrig mer få krypa upp i farfars famn. Sorg är 

”tårarna” när vännerna flyttat långt bort, eller hjärtat som skriker när mamma och pappa 

meddelar att de ska separera. Det finns sorger som stannar kvar i kroppen hela 

uppväxttiden, kanske hela livet. De blir ärr som smärtar. Med tiden kan minnena av den 

som försvunnit bli något ljust, som gör det svarta och sorgliga en aning mindre svårt 

vilket gör att ärren går att leva med. Vuxna vet att barn söker tröst hos vuxna, de vill ha 

vuxna nära. Vuxna har ett stort ansvar för att barns situation ska kännas trygg. Barnen 

kan bli utsatta för svåra situationer, gemenskapen med oss vuxna kan då spela stor roll. 

Vuxna tror sig många gånger kunna rädda barnen från det fruktansvärda, det är fel. 

Vuxna kan inte skydda barn från den verklighet som handlar om sorg, förlust och 

dödsfall. Bøge (2006) skriver att mycket kan uppfattas som skrämmande och att vuxna 

inte vet på vilket sätt de kan hjälpa barnen. Förskollärare eller andra vuxna har 

färdigheter och de redskap som behövs för att kunna hjälpa barn i svåra situationer. 

Redskapen utgörs av erfarenheter och de dagliga rutiner som automatiskt uppkommer 
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när du tröstar, fostrar, löser konflikter och genom detta skapar förskollärare trygghet till 

barnen.  

 

Enligt Bøge (2006) kan pedagogerna på förskolan vara enormt viktiga individer för ett 

barn i sorg. Förskolans personal är professionella och har mycket erfarenheter om barn 

under (oftast) en längre tid. Pedagogerna arbetar med olika barngrupper. Kunskaperna 

om barns utveckling och deras arbetsmetoder kan ha stor betydelse för att barnet ska ta 

sig igenom en traumatisk sorg. Andersson (1997) beskriver begreppet trauma, det kan 

vara en dramatisk, svår händelse som lämnar spår efter sig som även kan ge kraftiga 

sinnesupplevelser. Vidare skriver författaren om definitionen kris den handlar om en 

vändpunkt i livet eller en katastrof.  

 

Att prata med barn om sorg 
 

Ekelund och Dahlöf (2009) menar att förskolebarn har svårt att se döden som något 

definitivt. ”Tidsbegrepp som ”aldrig” och ”alltid” är obegripliga. De ser på döden som 

något som går att ångra, något som går att ta tillbaka. Därför kanske de inte håller sig 

kvar vid ett dödsbud någon längre stund, utan vill gå och leka direkt efter. De orkar inte 

heller känna smärta någon längre stund utan sorgen kommer och går. Dyregrov och 

Hordvik (1995) menar också att reaktioner hos de yngre barnen är lätta att missförstå. 

Barnen förstår inte att det är döden som är det slutgiltiga, det finns ingen återvändo. 

Liksom vi vuxna tar barn in verkligheten steg för steg, mellan varven växlar de mellan 

förnekelse av vad som hänt och att acceptera händelsen. Barn i förskoleåldern måste få 

höra vid upprepade tillfällen att personen som dött inte kommer tillbaka till livet igen. 

Barnet måste få veta sanningen, att hjärtat inte slår längre, personen andas inte, hår och 

naglar kommer inte att växa längre och så vidare.  

 

Förskolebarns magiska tänkande gör att de kan tro att det är de som är orsaken till att 

någon dött eller blivit drabbad av en sjukdom. De är i centrum i sin egen värld. Därför 

är det viktigt att de får höra om och om igen att de inte har ansvar för det som har hänt. 

När barnet är i förskoleåldern börjar de inse att döden är ofrånkomlig. I takt med att 

förmågan att se på saker och ting och utvecklas blir skolbarnen medvetna om risker. 

Därför kan andras död väcka deras egen ångest. Det är viktigt att barn som kommit upp 

i skolåldern får fakta om sjukdomar och döden enligt Ekelund (2009). 

 

Samarbete med hemmet 
 

Bøge (2006) menar att pedagoger ska ge extra omsorg till barnen när en händelse 

inträffar. När pedagoger ska stödja en familj som förlorat någon kan de uppleva det 

tufft, de vet inte hur de ska förhålla sig. Vad kan jag som pedagog tillåta mig att göra? 

Vad kräver denna händelse av mig? Erfarenheter visar att pedagogens oro för att tvinga 

sig in i familjen utgör ett problem när ett barn har mist en anhörig. Som pedagog kan 

man uppleva att vuxna passerar gränsen för exempelvis frågvishet när man pratar med 

människor som drabbats och med deras övriga nätverk. Bøge (2006) menar vidare att 

föräldrarna upplever att det är bra när pedagogerna ställer frågor. Genom frågor kan 

föräldrarna eller barnen få en chans att berätta vad som har hänt. Efter kontakt med 

många föräldrar upplevs det positivt att pedagoger tar initiativ till kontakt. De har varit 

med om en händelse där de plötsligt blivit beroende av andra människor, de måste be 

om hjälp med sådana saker de har klarat av tidigare, dock inte när den svåra händelsen 

inträffar.  
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Kan vuxna planera hjälpen till barn i sorg? 
 

Bøge (2006) menar att en del av de svårigheter som pedagogerna upplever i sin vardag 

beror på att barn som utgör problematik har ett problem. Pedagoger har en relevant del 

av barnets vuxennätverk, barn behöver en vuxens stöd. Om pedagogerna har en god 

handlingsplan som uppdateras varje läsår, får förskolan redskap för att hantera händelser 

där barn mist en närstående på ett sådant sätt att varken barnet eller någon bland 

personalen lämnas ensam. Enligt Bøge (2006) kan en handlingsplan innehålla: 

 

 Hur akuta händelser ska hanteras 

 Vem/vilka som ska informeras, hur detta ska gå till och vilken pedagog som tar 

ansvaret för att det görs 

 Hur pedagogerna kan arbeta med förluster, sorg och död på förskolan i det stora 

hela, gäller alltså alla avdelningar 

 Hur pedagogerna ser till att det blir ett gemensamt ansvar för hela sitt arbetsteam 

på förskolan 

Hur utformas en handlingsplan? 
 

Bøge (2006) menar att ett barn eventuellt kan hantera att det mist någon närstående här 

och nu. Har inte barnet någon att prata med om den svåra händelsen, kan det längre 

fram i livet få personliga problem.  Barnet ska inte få känslan av att de är ensamma, 

förskolan ska ta hand om barnet redan från början – då kan eventuellt en del av 

problematiken och negativa beteenden ändras.  Erfarenheter visar att använder förskolan 

sig av sin planering kan det vara en god hjälp för att gemensamt kunna förhålla sig, 

istället för att var och en agerar som de själva anser. Handlingsplanen ska fungera för att 

stödja barnet i sin sorg. Bøge (2006) menar vidare att de inte känner till någon förskola 

som gjort sig av med sin handlingsplan, utan att de revideras och utvidgas med hjälp av 

nya erfarenheter.  

 

Barns sorgereaktioner 
 

Bøge (2006) menar att hur ett barn reagerar när det drabbas av sorg beror på 

förhållandena som rådde vid förlusten. Det kan vara hur våldsamt eller plötsligt 

dödsfallet varit, den tröst barnet fick av de vuxna, barnets mognadsnivå och många 

andra omständigheter. Det viktigaste när det gäller barns sorgereaktioner är att vi vuxna 

måste vara uppmärksamma på barnens beteende, det kan förändras med tiden. Bøge 

(2006) menar att ett barn som är yngre än sex år kan uppvisa sorg och gråta när någon 

har avlidit, men klarar inte av att inse innebörden av en livshotande sjukdom eller en 

förlust av någon. Den största delen av förståelsen får de först många år efter förlusten, 

när de uppnått en större mognad och när de kan arbeta mer med sitt språk och sin sorg. 

De yngre barnen uppfattar inte döden som ett slutskede. De kan inte förstå att 

exempelvis pappa eller mamma inte återvänder till jorden igen. Om barnet inte får vara 

med och se någon närstående som är död kan de tro att den som avlidit ser förfärlig ut, 

som om de exempelvis dödats i någon film. Barnen skapar sig en fantasibild som inte 

stämmer med verkligenheten.  
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Barns förståelse av döden i olika åldrar 
 

Barns uppfattning av döden enlig Dyregrov (2007) utvecklas samtidigt som barnens 

tankemässiga mognad utvecklas. Samtidigt menar Ekelund (2009) att det är barnets 

ålder som styr förståelsen av döden. Förståelsen för döden kan ske olika snabbt, men 

gången under mognadsnivån är alltid densamma. Före sex års ålder finns ingen 

sammanhängande förståelse för vad det innebär att leva och hur kroppen fungerar. Barn 

upp till fem år uppfattar inte döden som något permanent. Att någon som är död skulle 

vara borta för alltid finns inte i deras tankar. De upplever döden som reversibel, alltså 

den går att ta tillbaka. De förstår inte att en död människa är död och att alla dess 

livsfunktioner upphör. Barn uppfattar inte heller att döden drabbar alla förr eller senare i 

livet. Yngre barn kan använda ordet död utan att förstå innebörden av begreppet. Små 

barns begrepp är mycket konkreta och därför är det viktigt att undvika abstrakta 

förklaringar eller att försköna situationen eftersom barnet kan ta det hela mycket 

bokstavligt. Får exempelvis en fyraåring döden beskriven som att den döde bara sover 

eller åkt på en lång resa, kan barnet som fått den förskönade beskrivningen av döden 

reagera starkt om någon ska resa bort eller bara sover middag. Även en kort separation 

kan upplevas som en permanent förlust hos ett barn eftersom barns tidsmedvetande inte 

är tillräckligt utvecklat enligt Dyregrov (2007). När något traumatiskt inträffat är det 

relativt vanligt att en förälder låter andra ta hand om sitt barn, ibland för en kort stund 

ibland längre perioder detta kan göra barnen oroliga över att deras föräldrar ska 

försvinna Dyregrov och Hordvik (1995).  

 

Ofta undrar vuxna hur mycket barn verkligen förstår av döden. Det finns en viss 

oenighet bland experter men en viss allmän förståelse är de eniga om. Barn som är 

yngre än två år förstår inte mycket av döden. Under perioden mellan två till sex år tror 

barnet att den döde lever vidare under andra omständigheter, vilket leder till 

föreställningar om att den avlidne kommer att komma tillbaka. När detta inte sker blir 

de sårade och arga. Ofta uttrycker barn att de vill bege sig till himmelen och hämta hem 

den som har dött, eller att förmå denne att vända tillbaka Jewett Jarrat (1994). 

 

Yngre barn kan ha pre-logiska föreställningar (icke logiskt tänkande) om det som 

orsakat dödsfallet och det kan leda till oriktiga uppfattningar om det som skett. Ett barns 

dagliga liv är format av upprepningar. De kliver upp på morgonen när de vaknar, är 

vakna och lever i nuet och lägger sig sedan på kvällen, rutiner som upprepas redan nästa 

dag om och om igen. Barnen kan uppfatta döden lika, vi lever, vi dör, och så lever vi 

igen Dyregrov (2007). 

 

Vidare skriver Dyregrov (2007) att ur ett barnpsykologiskt perspektiv hävdar individer 

att barn uppfattar sig själva som det centrala, de står i centrum för det mesta som sker. 

De tror att deras känslor, tankar, önskningar och handlingar är orsaken till ett dödsfall. 

Att barn inte förstår dödens innebörd på längre sikt förstår man ibland, när de inte 

uppvisar någon starkare reaktion när de för första gången får höra vad som har hänt; till 

exempel att en förälder omkommit i en olycka. Barn kan tyckas gå vidare i livet för att 

sedan fråga, ” När kommer pappa hem”? Yngre barn i förskoleåldern har en sämre 

förmåga att beskriva sina känslor jämfört med äldre barn. De kan upprepa ord som 

mycket flera gånger för att beskriva känslan i stället för att välja ett annat ord.  

 

Det dröjer ända upp till sju års ålder innan ett barn får förståelse för döden, att döden är 

oundviklig och drabbar alla förr eller senare. Trots detta undviker de många gånger att 

se sig själva som delaktiga i döden, det händer andra men inte de själva. I likhet med 
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yngre barn tänker de konkret och behöver verkliga uttryck i sitt sorgearbete, som bilder 

och en grav med en gravsten att gå till. Barnen har blivit mindre egocentriska och 

förstår en vän eller ett syskon som har sorg enligt Dyregrov (2007). Vidare skriver 

Dyregrov och Hordvik (1995) att erfarenheten de har är att barn inte far illa av att se den 

döde eller att delta under begravningsceremonin. Barns fantasier om döden kan bli 

överdimensionerad om de inte får delta i verkligheten. Författarna vill betona att 

föräldrarna måste respektera hur de själva känner inför ceremonin eller den aktuella 

situationen. Finns inte orken hos föräldern ska man heller inte ta med barnet på 

begravningen eftersom det då kan bli en negativ upplevelse för barnet. Viktigt är att 

vuxna berättar hur själva begravningen kommer att gå till. Barnet kan förberedas på att 

få se den döde en sista gång. Viktigt är då att samtalet runt händelsen redan skett, hur är 

det att känna på en död människa? Hur den döde ser ut? Barnet kan drabbas av en 

oerhörd känslostorm som är tillåten. Det är viktigt att komma ihåg att en vuxen först går 

in i rummet, kommer sen ut och beskriver hur det ser ut i rummet. Efter det kan barnet 

gå in med en vuxen vid sin sida hela tiden. De har nu börjat tänka på döden som en 

människa, en vålnad som kan undvikas och bekämpas om ens övernaturliga krafter är 

tillräckligt starka. De tror att de enda som blir besegrade är gamla och sjuka som är 

svaga och blir ett lätt byte. En halloweenkväll kan förstärka dessa idéer när det finns 

spöken och skelett som kan knacka på dörren. Förvirringen och skräcken blir total, 

Jewett Jarrat (1994). För att få en förståelse för de långtgående konsekvenserna med ett 

dödsfall ska barnet ha kommit upp i tio års ålder. Här kommer rättvisan och orättvisan 

in i tänkandet. De får en starkare uppfattning om att döden inte bara är oundviklig och 

generell, utan även personlig. Detta kan orsaka att de som tonåringar försöker undvika 

den tanken. Ungdomar utvecklas till den graden att de kan ta ställning till flera olika 

aspekter av en händelse, Dyregrov (2007). När vuxna hjälper barn att möta en förlust 

orsakad av ett dödsfall, är det viktigt att poängtera för barnet att någon kommer att ta 

hand om barnet, helst ska man också tala om vem det blir. Berätta även att den som dog 

inte valde att lämna barnet, samt att den döde aldrig kommer komma tillbaka. Var även 

öppen med att den döde kommer att begravas i en kista eller att kremeras och förvaras i 

en urna, Jewett Jarrat (1994). 

 

Wiseman (2013) tar upp två frågor ur texten och dessa är: Hur kan bilderböcker som är 

skrivna för små barn, ge stöd i barnens sorgearbete när någon har dött? Hur illustreras 

litteraturen och hur ger texten uttryck för känslomässiga förluster?  Fakta visar att 

bilderböcker för barn är viktiga för barns psykologiska hälsa. När vi visar små barn 

bilderböcker kan det bli ett stöd i förståelsen, vid en förlust. Angela Wiseman är 

professor i läs och skrivkunnighet på North Carolina State University i USA. Angelas 

forskning handlar om att det är viktigt med bilderböcker för små barn. Resultatet av 

forskningen visar att genom att läsa litteratur för barnen får de perspektiv på döden. När 

barnen möter sorg av olika slag kan många känslor visa sig, exempelvis ångest och 

fysiska symptom som exempelvis huvudvärk. En del människor tror att barn återhämtar 

sig snabbare än vuxna när det gäller en förlust eftersom barnet har sina dagliga rutiner. 

Barnet behöver tid att få bearbeta sina känslor under en längre tidsperiod. Att barnet får 

ta del av litteraturen har visat sig vara en positiv metod för att arbeta med olika trauman. 

Resultatet av denna artikel är att barn kommer uppleva sorg i olika sammanhang under 

sitt liv. Det är betydelsefullt för barn med litteratur och stödsamtal. Barnet behöver tid 

och vägledning av oss vuxna för att på bästa sätt hantera sina känslor, Wiseman (2013). 
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Vad händer om vi inte hjälper barnet? 
 

Det kan vara många faktorer i ett barns liv som påverkar omsorgen från oss vuxna till 

barnen. Bøge (2006) menar att det kan handla om separation/skilsmässa, föräldrarnas 

sjukdom, psykisk sjukdom, missbruk, död, våld och så vidare. Pedagogernas uppgift 

handlar om att lära känna det som har hänt kring barnet, att synliggöra och sätta ord på 

det som hänt för att på så sätt ge hjälp till barnet att förhålla sig till verkligheten. 

Sjukdomar som är livshotande och dödsfall gör att familjen ägnar all sin energi och sina 

resurser på omsorgen kring den sjuke eller döende. Ofta kan det bli så att barnen 

kommer i andra hand. Sker en skilsmässa eller sjukdom kan barnen få tankar som att de 

är ensamma, eftersom mamma och pappa är överbelastade i både praktiskt och 

emotionellt avseende. Händelsen kan vara så krävande för mamma och pappa att de inte 

klarar att förhålla sig till barnens känslomässiga tillstånd. 

 

Förälders död 
 

Av alla möjliga dödsfall är det föräldrarnas död som ger de största konsekvenserna för 

barn. Att förlora en förälder innebär inte bara att förlora någon som gett kärlek och 

daglig omsorg, utan dödsfallet leder också till obalans och stora förändringar i deras 

vardag. De flesta barn förnekar även vissa aspekter av det definitiva i föräldrarnas död. 

När en förälder dör bli det en sådan radikal händelse att barnet kommer att hålla delar av 

verkligheten på avstånd, inte så att kontakten med verkligheten försvinner utan så att 

den känslomässigt tas in gradvis. Hur barnet regerar kan man ofta iaktta direkt, det är 

inte särskilt många som gråter i första stadiet. Några börjar skratta och en del blir 

väldigt praktiska och börjar direkt ställa frågor som, ”Kan jag få vara med på 

begravningen”? eller ”Den grå jackan efter pappa, kan jag få den nu”? Det finns ett 

kraftigt behov att hålla det som hänt på distans för sedan etappvis införliva det. Genom 

att inte kunna tillåta starka känslor kan medvetandet stänga ute alla tankar på det som 

har hänt. Utåt sett kan barnet uppträda som om inget har hänt menar Dyregrov (2007).  

 

Ett syskon dör 
 

När ett barn dör i en familj blir det förödande. Föräldrar sörjer djupt samtidigt som 

syskon också sörjer. Syskon sörjer olika beroende på hur mycket de förstår om döden i 

det utvecklingsstadium som de befinner sig i. För ungdomar kan förlusten bli en sorts 

förvirring med skuldkänslor, skuldkänslor över att ha överlevt när någon annan dött. 

Omkring hälften av de familjer som får uppleva förlusten av ett barn får även uppleva 

att kvarvarande syskon kan utveckla symptom som depression och separationsångest 

enligt Jewett Jarrat (1994). Barn kan också utveckla en rädsla för att de själva ska dö. 

Barns fruktan över döden visar sig ofta i samband med sänggående, då de kan bli rädda 

för att sova ensamma och vill hellre sova med sina föräldrar. Separationsångesten kan 

visa sig genom att barnet vägrar att sova hos exempelvis sina mor- och farföräldrar där 

de förut har sovit utan problem, Dyregrov (2007). När ett barn dör i en familj påverkas 

naturligtvis den känslomässiga stämningen i hemmet i hög grad. Det syskon som blir 

kvar känner inte bara förlust av en rival och en lekkamrat utan även att de förlorar 

föräldrarnas omsorg och uppmärksamhet under en tid. Vissa kan få uppleva starka 

känslor från de vuxnas sida och de blir placerade i centrum för föräldrarnas ängslan att 

de också ska dö enligt Dyregrov (2007).  
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Mor- och farföräldrars död 
 

Ett barnbarn kan ha knutit starka band till sina mor- och farföräldrar och deras död kan 

göra starkt intryck på barnen. De kan känna sorg och en tomhetskänsla men oftast är 

sorgen av en annan karaktär än när en förälder eller ett syskon dör. När en äldre 

människa dör har barnet lättare att förstå utifrån deras syn på livet att livet har ett slut 

förr eller senare. Ett sådant dödsfall ifrågasätter inte deras antaganden om döden och 

livet så starkt, de har lättare att acceptera att en människa av den äldre generationen ska 

dö både i tanke och i känsla. Vanligtvis förlorar inte ett barn sin fasta punkt i livet när 

dess mor- eller farföräldrar dör. Vardagen rullar på som vanligt och deras 

grundläggande behov blir tillgodosedda av föräldrarna. Blir de bortlämnade till andra 

och utestängda från vuxenvärlden kan de bli rädda för separationer som i sin tur kan 

leda till ångest. Samtidigt kan äldre personers död medföra rädsla för att andra de tycker 

om också ska dö. Barnets reaktion kan bli stark om det är en mor- eller farförälder som 

går bort som barnet haft daglig kontakt med. Kanske barnet har blivit passat av den 

äldre eller att de till och med bott i samma hus eller område Dyregrov (2007).  

 

När en vän dör 
 

Dyregrov (2007) skriver att när barnen passerat småbarnsåren blir vänner en viktig del 

av barnens liv. I ungdomsåren är en god vän ofta viktigare än föräldrarna. 

Kamratrelationer kan vara mycket djupa och många livslånga relationer till andra 

skapas just under ungdomsåren. Tyvärr vet vi väldigt lite om hur barn reagerar på att en 

vän dör, det finns nästan ingen forskning alls inom detta område. Det verkar som vuxna 

har blundat och underskattat den inverkan som vänners död har på barn och ungdomar. 

Samtliga av de sorgereaktioner som tidigare beskrivs kan naturligtvis uppstå om en vän 

dör. Den här sortens sorg har vuxna svårt att erkänna, framförallt får små barn få eller 

inga alls tillfällen att prata om det som hänt. I skolan eller på förskolan pratar man i 

grupp om den döde, inte att den döde var en person som hade egna kamrater. Därför kan 

en god kamrat lätt bli förbisedd. Att de vuxna inte pratar om att ett barn har dött är nog 

kopplat till att barn inte ska dö. De kan inte riktigt handskas med tanken på att även 

deras barn kan dö i en olycka, sjukdom eller liknande. Det man vet med säkerhet är att 

barn som förlorar en klasskamrat har stort behov att prata om det som har hänt. När barn 

dör hastigt efter lek på ”förbjudet” ställe, på exempelvis en is kan frågor om döden som 

ett straff för olovliga handlingar vara viktiga för barnen att prata om. Framförallt när det 

gäller yngre barn. Det är rätt vanligt att föräldrar skrämmer upp sina barn efter 

händelser där ett dödsfall inträffat för att handskas med sin egen ångest. Allt för att det 

inte ska hända deras egna barn. När döden framställs som ett straff för att man gjort 

något olovligt eller varit elak kan det bli en börda för barnet att bära på. Det är vuxnas 

uppgift att undvika missförstånd och att hjälpa barnen till att bli fri sina skuldkänslor. 

Vuxna måste inse att det är väldigt jobbigt att ha mist nära vänner under sin barndom 

och ungdomsåren menar Dyregrov (2007).  

 

Ett husdjur dör 
 

När ett husdjur dör behöver vi få gråta, sörja och vara ledsna. Om ett husdjur dör för ett 

barn bör barnet få begrava djuret och skapa en fin minnesplats. Man kan sätta en sten 

som minnesplats om det finns en trädgård, eller en blomma om minnesplatsen blir 

inomhus. Sätt fram fotografier på djuret. Det finns många sätt att stilla sorgen efter ett 

älskat husdjur. Vissa barn kan sörja ett husdjur länge, det är naturligt att vara ledsen. 
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Det som bör uppmärksammas är om barnet sörjer hela dagarna. Om barnet inte vill leka 

med kompisar eller inte kan sova på natten, då kan sorgen stå för något annat. Sorgen 

går ibland att lindra om barnet får ett nytt husdjur för att hedra det som dött. Man ska 

tänka att ”Det var så mysigt att ha dig som kanin att jag vill ha en ny”, kanske den första 

kaninen kan se från kaninhimmelen och bli glad. För att ytterligare lindra sorgen kan vi 

läsa böcker för barnen som handlar om att djur dör. Det kan vara en tröst för barnet att 

läsa om hur andra barn gått vidare med sin sorg. Det är viktigt att inte vara ensam i 

sorgen enligt räddadjuren (2012).  

 

Barn som upplevt krig 
 

Reaktionerna hos barn med en flyktingbakgrund kan variera oerhört beroende på vilken 

ålder barnen befinner sig i och hur psyket reagerar. Det kan räcka med något ord, ett 

”nyckelord” för att en hel serie med hemskheter ska rulla fram ur deras förflutna. Ett 

barn med minnen från sitt hemland kan bli påmind om alla hemskheter om de ser 

TVnyheterna med bombnedslag eller skräckslagna sårade som bärs bort. 

Associationerna från förr ger barnet främst ångest och panik. Ångesten kan komma från 

tidigare händelser i hemlandet när de tror att döden var dem nära. Den vanligaste 

reaktionen hos barn som själva har upplevt krig är att tidigare trauman kan komma 

tillbaka när de ser liknande händelser på tv:n. Många av minnena ett barn har kan vara 

helt obearbetade och kan därför slå till barnet med full kraft efter en till synes svag 

påminnelse, Dyregrov (2007).  

 

Vidare skriver Dyregrov (2007) om att den naturliga rädslan för kriget kan bearbetas 

med att samtala om det som har hänt. Barn blir rädda och oroliga om skrämmande och 

stora ämnen diskuteras om de är ensamma och ingen vuxen finns till hands och 

förklarar det hela. Kommer samtalet hastigt på kan de till en början bli rädda och tro att 

den som tar upp ämnet kommer att säga det de fruktar mest. Det som barnet inte ens 

vågar tänka på, nämligen på att det kan bli krig här i Sverige. En god regel är att börja 

med samtal av den här sorten i en långsam och förberedande takt. Det kan vara ett 

skämmande ämne anser Dyregrov (2007).  

 

Fahrman (1993) menar att en grupp som löper stor risk att få grova psykiska problem är 

flyktingbarnen. 20 till 30 procent av de flyktingfamiljer som kommer till Sverige har 

plågsamma upplevelser bakom sig och dessvärre är det många av offren som är barn. 

Barn behandlas väldigt respektlöst i många länder, de både sätts i fängelse samt tas som 

gisslan. Många av barnen har redan separationer bakom sig, föräldrar lämnar ofta bort 

barnen redan i hemlandet för att de ska klara sig från misshandel och dylikt.  

 

Vidare skriver Fahrman (1993)  om att det har skrivits rapporter om hur viktigt det är att 

inte separera barn och föräldrar åt. Det finns i dagsläget mycket kunskap om hur de 

finska krigsbarnen mådde under sin uppväxt på grund av separationen från sina 

föräldrar och sitt hemland. Många av dem lever nu fortfarande i sitt vuxna liv med 

ångest och sorg. Separationen blev ett trauma som varade ett helt långt liv.  

 

De flyktingbarn som kommer till Sverige, kommer sannolikt med sin familj. Dock ofta 

med föräldrar som inte alltid orkar med att vara trygga föräldrar för sina barn. När sedan 

dessa barn kommer till förskolan tvingas de ofta till en ytterligare separation vilket är 

separationen från sitt egna språk. Nu ska de både separera från sina föräldrar och sitt 

modersmål. Barnet kan uppleva ångest inför separationen. Men för en del barn fungerar 

det att bli lämnade på förskolan och oftast är det de barnen som känner trygghet i 
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familjen. Flyktingbarnen som börjar på förskolan är i starkt behov av trygga rutiner och 

struktur eftersom många av dem lever med ett kaos i sitt inre. Vi vet också att ett 

flyktingbarn kan ha spektra med problem som ett svenskt barn. Många av 

flyktingbarnen som kommer till Sverige har redan förlorat grundtilliten till vuxna. De 

har redan lärt sig att vuxna inte alltid kan utgöra ett skydd för barnen enligt Fahrman 

(1993). 

 

Vad fastställer Lpfö98 om bemötande av barn i sorg? 
 

I styrdokumenten för förskolan ingår läroplanen Lpfö98 (reviderad 2010). Lpfö 98 tar 

upp vilka uppdrag och mål förskolläraren, arbetslaget, förskolan och förskolechefen 

ansvarar för. Under förskolans uppdrag går det att läsa:  

 

”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt 

eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd 

utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de 

utvecklas så långt som möjligt” Lpfö98 (reviderad 2010, s. 5).  

 

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av 

leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla 

verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika 

former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till 

symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. 

Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att 

uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter” Lpfö98 

(reviderad 2010, s. 6). 

Under riktlinjer står det:  

”Förskollärare ska ansvara för 
• att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får 

uppleva sitt eget värde” Lpfö98 (reviderad 2010, s. 8). 

”Arbetslaget ska 
• ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter 

av olika slag” Lpfö98 (reviderad 2010, s. 11). 

 

Dessa punkter anser vi tar upp hur arbetslaget och förskollärarna ska bemöta ett barn i 

sorg. Barnet sörjer och behöver extra stöd. I leken bearbetar barnet känslor och 

upplevelser vilket alla som arbetar på förskolan bör vara medveten om. Langlo Jagtøien, 

Hansen och Annerstedt (2002) beskriver leken som ett fenomen. Leken är främst tydlig 

under barnaåren. ”Oavsett infallsvinkel råder det emellertid full enighet om att lek har 

stor betydelse för barns utveckling av individualitet, självuppfattning och förståelse av 

andra människor och av världen runt omkring. Det råder också enighet om att leken inte 

bara kan beskrivas med lust och glädje. Den har ytterligt många aspekter. Den ger 

möjligheter till olika upplevelser och känslor. Den kan ge spänning, avkoppling, glädje 

och känsla av att kunna bemästra något, och den ger möjligheter till koncentration, 

reflektion och bearbetning kring det som just denna lek handlar om för de aktörer som 

är med. Leken är oersättlig” Langlo Jagtøien et al. (2002 s. 146).  
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Teoretiskt perspektiv 
 

Enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) riktade Maria Montessori 

tidigt sitt intresse för barn i de yngre åldrarna, tre till sex år. Hon startade på 1900-talet 

”Casa dei Bambini” där hon iakttog barns agerande vilket senare ledde till dagens 

Montessorimetod. Maria Montessoris utgångspunkt var hennes läkarbana, där barnets 

biologi och dess naturliga utveckling lägger grunden för barns agerande. Där av 

begreppet ”känsliga perioder” som blir det centrala i hennes metod. Enligt Montessori 

ägnar sig barn åt olika aktiviteter i olika åldrar. Hon menar också att den psykologiska 

mognaden är stark vilket kan lägga hinder för barn under sex år att lära sig om moral. 

Moral är något som kräver ett intresse och en medvetenhet, vilket vaknar till först efter 

sex års ålder. Samtidigt menar hon att man inte ska läsa sagor för barn under sex år. 

Före sex års ålder saknar barnen en väl förankrad verklighetsbild och de kan få svårt att 

skilja på fantasi och verklighet enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2003).  Maria Montessoris barn är självständiga på sin utvecklingsnivå vilket betyder 

att läraren ska vara observerande, avvaktande och tillbakadragen. Montessorimetoden 

har ett avståndstagande från lek, lärandets akt enligt Montessori kan karakteriseras i 

begreppet arbete. Montessori menar att disciplin och frihet är länken i arbetet. Dockor 

kan ersätta föräldrar, de är i alla fall ett otillfredsställande substitut för samhället. ”Man 

tror att barn är lyckliga när den leker, men sanningen är att barnet är lyckligast när de 

arbetar. Leken framstår delvis som en verklighetsflykt, något som man inte bör 

uppmuntra” Enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003 s. 26).  

 

Enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003 s. 29) skriver vidare om 

”Lärandets objekt är i första hand alla de begrepp som Piaget använder för att beskriva 

barns logiska utveckling”. Kommunikationen och språket blir också ett fokus för 

lärande. Räkna, skriva och läsa blir innebördsrika situationer, där lärandets handling 

vilar på verkligt agerande och experimenterande kombination med språkets användande 

i olika former. Barn hamnar i olika situationer där de kommunicerar med andra barn och 

vuxna om meningsfulla erfarenheter. ”Här handlar det inte endast om logik, utan 

känslor får ett stort utrymme” Enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003 

s. 29). 

 

Cullbergs kristeori 
 

Cullberg (2006) skriver att begreppet kris kommer från det grekiska ”krisis” och betyder 

plötslig förändring, vändning, kritisk förändring.  En del av människors liv består av att 

övervinna och bearbeta oförutsägbara situationer, som exempelvis sjukdom, död och 

tragedier. Människor har ett stort behov av hjälp vid olika livskriser och detta ger 

uttryck i form av sömnsvårigheter, ängslan, nedstämdhet och så vidare. Begreppet kris 

kan användas i fler sammanhang, exempelvis vid akuta psykiatriska sjukdomsutbrott 

eller störningar på något sätt. När ett kritiskt tillstånd uppstår fungerar inte tidigare 

erfarenheter och inlärda reaktionssätt och det kan också vara så att de inte är tillräckliga 

för att man ska förstå och psykiskt klara av den svåra livssituation en människa hamnar 

i. Traumatiska kriser har delats in i fyra naturliga faser; den första är när människan går 

in i chockfasen och sedan vidare till reaktionsfasen, bearbetningsfasen och slutligen 

nyorienteringsfasen (återhämtningsfasen). En del gånger kan någon av dessa faser falla 

bort eller så de går in i varandra.  
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Dessa faser ska ses som en förenklad modell, ett redskap för att orientera sig i den 

aktuella krisen.  

 

Chockfasen  
 

Cullberg (2006) menar att när en människa befinner sig i chockfasen kan det vara ett 

kort ögonblick, men kan även vara i några dygn. Människan kan exempelvis skrika, bli 

tyst, riva sig i kläderna, tala förvirrat. Man kan luras av att människan kan uppfattas 

som kontrollerad och lugn, men innerst inne är det ett turbulent kaos. När en människa 

befinner sig i denna fas kan minnet svikta rejält, man kan glömma viktiga saker om och 

om igen. Det är viktigt att påminna personen i fråga om saker och ting. Människor runt 

om personen är också väldigt viktiga. 

 

Reaktionsfasen 
 

Reaktionsfasen infinner sig när den drabbade inser att det faktiskt är verklighet. För att 

människor ska orka gå vidare i livet aktiveras omedvetet de psykologiska 

förvarsmekanismerna. Det kan handla om försämring, förnekande, projektion, isolering 

eller om att trycka undan sina känslor. Frågor som uppstår hos den drabbade kan vara 

”varför just jag/vi”? Människan försöker hitta förklaringar till ”varför”? När en person 

är i reaktionsfasen är det väldigt vanligt att det uppstår känslor som ilska, sorg, 

övergivenhet och skuld. Den som drabbas kan få dålig aptit, sömnrubbningar, svårt med 

koncentrationen och nedstämd. Vid en förlust av exempelvis en familjemedlem eller 

vän är sysslandet i fantasin med den avlidne många gånger märkbart. Den avlidne finns 

i medvetandet dag som natt och en del gånger kan det förekomma hallucinationer. Man 

kan inbilla sig att man ser och hör vad den döde gör och säger. Den psykologiska 

världen är inriktad på att hålla kvar den som är död.  

 

Chock och reaktionsfasen består tillsammans av den akuta krisen. I Cullbergs akuta kris 

har försvarsmekanismerna ofta en värdefull mening och stödjer den utsatta på ett 

stegvist sätt att konfronteras med den smärtsamma verkligheten. Den akuta krisen kan 

vara i 4-6 veckor generellt.  

 

Ofta kommer barnet in i sina rutiner relativt fort, deras vardag rullar vidare menar 

Cullberg (2006). Att rulla in i rutinerna så fort som möjligt är en slags bearbetning för 

individen. Barnet kan under denna reaktionsfas få känslor som att allt är orättvisst och 

de vill få händelsen ogjord. Relevant för barnet är att ha människor runt omkring sig 

som är lyhörda, någon som verkligen lyssnar för de känslor och sorgereaktioner som 

kommer till uttryck.  

 

Bearbetningsfasen 
 

Bearbetningsfasen kan pågå under ett halvår till ett år efter traumat. Under denna fas 

vänder sig den drabbade mot framtiden. Förnekelsemekanismen blir mindre tydlig i och 

med bearbetningen. De symtom och eventuella beteendestörningar som personen varit 

med om avtar med tiden, gamla aktiviteter kan tas upp igen och nya erfarenheter börjar 

tas emot igen. Med tiden blir den eventuella skulden och ansvaret lättare att hantera. 
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Nyorienteringsfasen 
 

I nyorienteringsfasen är sorgen och smärtan kontrollerad. En del upplever efteråt att 

händelsen får nya betydelser under kommande år i livet. Cullberg (2006) skriver att 

under denna sista fas, som naturligtvis inte har något slut lever människan med sitt 

trauma som ett ärr men behöver inte begränsa livsrelationer. Självkänslan kan ha 

upprättas, de svikna förväntningarna har bearbetats. 

 

Slutsatser 
 

Man säger att tiden läker alla sår vilket inte stämmer men med tiden bleknar sorgen och 

sorgen bli hanterbar. Det är viktigt att sorg inte svartmålas, den skall inte förskönas utan 

erkännas. Man måste ta itu med sina sorger, för sorgen går inte bara över av sig själv. 

Den finns där och kommer åter när bearbetningsprocessen är över. Dock inte längre 

med förtvivlan och chock utan mer hanterbar. 
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Metod 
 

Att en person svarar på frågor är visserligen nödvändigt, men inte tillräckligt för att det 

ska vara vetenskapligt. Egentligen är det fel att tala om ”vetenskapliga” metoder enligt 

Bjereld, Demker och Hinnfors (2009). Hur ska vi då veta vilken metod som är lämplig 

för vetenskaplig verksamhet? För att komma fram till svaret måste vi först utgå från vad 

som är målet med metoden. ”Mycket enkelt uttryckt är metod ingenting annat än ”hur 

man gör” när man besvarar sina frågeställningar”, Bjereld et al. (2009, s. 108). Larsen 

(2009) menar att när en granskning genomförs måste rapportören använda sig av något 

slags tillvägagångssätt, en metod. Metoder kan betraktas som ett redskap eller ett 

handlingssätt. Ett sådant redskap är tillvägagångssättet som används för att få en ny 

kunskap inom ett område och svar på frågorna som ställs. Metoderna handlar om hur 

information hämtas in och organiseras upp.  

 

Vi har valt att göra intervjustudie och enkätstudie. För att undersöka hur förskollärare 

och barnskötare på förskolan går tillväga när ett barn drabbas av sorg samt att i 

intervjuer med barn, präst och drabbade föräldrar få en vinkling ur deras verklighet. Vi 

bokade intervjuer med informanterna i olika åldrar och med olika erfarenheter, 

utbildning och arbetsplats. Att vi valde enkät beror på att vi ville få mycket information 

från många individer och genom att lämna ut en enkät fick vi tillfälle att nå ut till 

många. I en enkätundersökning läser informanterna själv frågorna och anger sedan ett 

passande svar. Vi valde att ha öppna frågor där informanterna fick svara fritt på halva 

enkäten. I andra halvan var frågorna slutna, det vill säga att det fanns svarsalternativ att 

kryssa i. Det är ett plus att förena både öppna och stängda frågor i ett frågeformulär. 

Nackdelen är att det tar mycket tid att sammanställa svaren anser Larsen (2009). Att vi 

också valde att intervjua barn, föräldrar, pedagoger och präster som upplevt sorg 

berodde på att vi ville få fram det personliga i detta känsliga ämne. Genom att intervjua 

går det att få mer djupgående svar och det är lättare att ställa följdfrågor. Med hjälp av 

intervjuer och barnens teckningar kan man observera barns jaguppfattning, 

kommunikationsförmåga och begreppsbildning. Intervjuer ger också information om 

vilka föreställningar och åsikter den intervjuade har om saker och ting. Ett barns till 

synes obegripliga agerande kan få sin förklaring i en intervju, Rubinstein och Wesén 

(1986). Vidare skriver Larsen (2009) att det är viktigt hur frågor ställs och att frågorna 

är noga genomtänkta. Frågorna ska vara klara och tydliga. Undvik att ställa krångliga 

frågor med fackuttryck eller engelska ord, det är inte säker att informanterna vet vad 

ordet betyder. ”Den som intervjuas ska uppleva intervjusituationen på ett sådant sätt att 

hon eller han känner sig trygg, och inte får känslan av att bli värderad eller betygssatt, 

eller bli betraktad som mindre vetande eller otillräcklig” Larsen (2009, s. 87).  

 

Urval  
 

Genom att ta mailkontakt med förskolecheferna i kommunen bad vi om att få 

genomföra intervjuer och enkätundersökningar på deras förskolor. Målgruppen i arbetet 

är en yrkesgrupp som möter barn i olika situationer dagligen. Efter att förskolecheferna 

gett klartecken delade vi ut 36 enkäter till barnskötare och förskollärare att svara på. I 

enkäternas början fanns en information om oss och vårt examensarbete och våra 

frågeställningar. Vi vädjade till förskollärarna och barnskötarna att svara på enkäten. 

Enkäten bestod av två delar, en del där informanterna själva får läsa frågorna och ange 

ett passande svar. I den andra delen var det slutna frågor, det vill säga att enkäten bestod 

av påståenden med ja och nej frågor. De personer som vi valt ut för att intervjua ringde 
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vi till och bokade plats och tid med. Vi tog kontakt med barn och föräldrar som vi visste 

hade mist en närstående. Präster möter döden nästan dagligen. Förskollärarna visste vi 

hade erfarenhet av att möta döden på ett eller annat sätt. Alla de fick själva välja vilken 

plats som vi skulle träffas på. Skälet till att de vi skulle intervjua fick bestämma plats 

och tid själva, var att de skulle känna sig trygga i situationen och platsen där intervjun 

utfördes. Alla som vi intervjuade gav sitt medgivande till att vi gjorde en 

ljudupptagning under själva intervjun. Cato och Bjørndal (2002) menar att om man vill 

ha kvar så mycket som möjligt i en intervju kan ljudinspelning fungera bra som redskap. 

Inspelningen gör det möjligt för den som intervjuar att lyssna på intervjun om och om 

igen. En enorm rikedom av detaljer blir bevarad och för varje gång man lyssnar på 

inspelningen kan man höra något nytt och intressant som sedan går att utvärdera. 

Efter slutförda intervjuer och enkäter startade vi en bearbetning med det insamlade 

materialet. För att få materialet mer förståeligt valde vi att föra in det i cirkeldiagram 

och stapeldiagram. Vi anser att resultatet blir enklare att sammanställas via diagram som 

sedan tas upp i diskussionen.  
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82% 

14% 

4% 

Handlingsplan för barn i sorg  

Ja Nej Vet ej

Resultat 
 

I detta kapitel behandlar vi resultaten av enkäterna och intervjuerna. Resultatet av 

frågorna med fasta svarsalternativ presenteras dels i diagram, dels i text. Därefter 

presenteras en sammanställning av intervjuerna i en löpande text. Vi delade ut 36 

enkäter och fick svar på 22.  

 

Enkätsvar av pedagogerna 
 

Enligt svaren på enkäten finns en stor spridning i hur länge pedagogerna arbetat inom 

förskola. Det varierade mellan 1 och 35 år. Således finns både erfarna och nyanställda i 

vårt material. De arbetar med barn i åldrarna 1 till 5 år.  

 

Åttiotvå procent av förskollärarna svarade att det finns en handlingsplan på deras 

förskola (se fig. 1).  Fjorton procent svarade att det saknas en sådan. Fyra procent vet 

inte.  

 

 

Fig. 1. Diagramet visar om förskolan har en handlingsplan för barn i sorg.  
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Sjuttiotvå procent av förskollärarna svarade att de finns en handlingsplan på förskolan 

men den har inte använts. Fjorton procent svarade att en handlingsplan finns som de 

använt. Resterande fjorton procent svarar att det inte finns en handlingsplan (se fig. 2).   

 

 
 

 

Fig. 2.  Diagrammet visar om en handlingsplan finns på förskolan och om den används.  

14% 

72% 

14% 

Om handlingsplan finns, har den använts? 

Ja, handlingsplan finns Nej Nej, det finns ingen
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Femtio procent svarade att en handlingsplan finns, tjugosju procent svarade inte på 

frågan. Arton procent svarade ja medan fem procent inte visste. Ingen svarade nej.  

(se fig. 3).  

 

 
 

Fig. 3. Beskriver om det finns en specifik handlingsplan för barn i kris.  

 

  

18% 
0% 

50% 

5% 

27% 

Om ni inte har en handlingsplan, känner du 
att ni skulle behöva en? 

Ja Nej Handlingsplan finns Vet ej Har ej svarat
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33% 

10% 

23% 

31% 
3% 

Barn som mött döden under förskoletiden 

Ja, en far- eller morförälder Ja ett syskon Ja, en förälder Ja, ett husdjur Nej

Trettiotre procent av förskolärarna svarade att de har erfarenhet av att ett barn i sin 

grupp har mist en far- eller morförälder. Tio procent av förskollärarna svarade att de har 

erfarenhet av att ett barn har mist ett syskon eller ett husdjur. Tjugotre procent svarade 

att de mist en förälder. Trettioen procent uppger att de mist ett husdjur. Tre procent 

svarade att de inte har någon erfarenhet av att möta döden på förskolan.  

 

Fig. 4. Diagrammet visar förskollärarens erfarenhet av barn som mist en närstående 

eller ett husdjur. 
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Under kommande svarsdel formade informanterna själva svaret 
 

Alla informanterna anser att det är viktigt att ha en god kommunikation med föräldrar 

eller andra i barnets nätverk. Alla informanterna är eniga om att samtal med barnen är 

viktiga, med närvarande vuxna som ”vågar” lyssna och svara på obehagliga frågor om 

döden. Alla vuxna kan hjälpa till att sätta ord på barnens känslor. Äldre barn kan behöva 

professionell hjälp av kurator eller psykolog. Av svaren framkommer att det finns 

mycket litteratur att låna och läsa för barnen. Exempel på givande litteratur som gavs 

var ” Adjö herr Muffin” och ”Jag känner en ängel”. Informanterna anser att litteratur 

kan vara ett hjälpmedel för barnen och att sorgearbete kan påbörjats i och med att man 

börjar läsa för barnet. Tre personer poängterade att det är viktigt att låta barnet förstå att 

det är okej att vara ledsen. Vissa gånger händer det att barn inte berättar om att någon 

dött. Ett svar som särskilt illustrar detta är: 

 

”Ett barn behöver tydas och läsas av, det är inte alltid det är som det är”                   

(En pedagogs svar). 

 

Vår tolkning av svaret är att ett barn som upplevs glad och sprallig inte behöver vara 

glad bara för att kroppsspråket visar glädje. På insidan kan det finnas en svår sorg som 

barnet inte visar. Det kan vara svårt för en förskollärare att tolka hur ett barn mår.  

 

Av de erfarenheter informanterna har så är det mycket individuellt hur mycket stöd en 

förälder förväntar sig att få av förskolan. Några vill prata medan andra vill behålla 

sorgen inom familjen. Pedagogerna måste försöka läsa av föräldern, vilket kan vara 

svårt många gånger. Flertalet av informanterna tycker att de ska vara aktiva pedagoger 

som är omtänksamma och erbjuder sitt stöd. Det föräldrarna oftast vill höra är hur 

barnets mående har varit under förskolevistelsen. Förskollärare upplever att föräldrar 

ofta sätter sig själv i andra hand, barnet är allra viktigast. I vissa fall kan föräldrarna ha 

svårt med tidsuppfattningen, exempelvis kan de ha svårt att hålla tiden när de ska hämta 

barnet. Pedagogerna menar att förskolan ska kunna ställa upp och avlasta föräldrar om 

de inte orkar ha barnet hemma. Pedagogerna på förskolan bör vara extra lyhörda för 

vilka behov som föräldrar och familjen har.  

 

Informanterna har svarat att det inte finns barn på förskolan där de arbetar som har 

upplevt sorg i sitt hemland, exempelvis krig. Barnen är födda i Sverige men har 

föräldrar från ett annat land. Samtidigt är de osäkra på vad föräldrarna och barnen har 

varit med om eftersom kommunikationen med föräldrarna många gånger kan vara svår.  

 

Alla informanter har olika erfarenheter av att möta barn i sorg. Tolv av dem vet delvis 

hur de ska bemöta ett barn i sorg samt att det är deras ansvar att hjälpa och stödja barn 

som sörjer. Informanterna är alla överens om att det är viktigt att prata om döden och att 

det är en del av barnens utveckling. Elva upplever att föräldrar pratar om döden med 

dem. Fyra av våra informanter upplever att barn pratar om döden. Barn är inte lika 

därför kan de reagera olika (se fig. 5).  
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Fig.5. Diagrammet visar förskollärarnas erfarenhet av barn som sörjer. 

 

Diagrammet visar att nio procent upplever att det finns ett efterlevandestöd på 

förskolan. Trettio två procent tycker att det stämmer dåligt medan fyrtiofem procent 

tycker att det stämmer delvis. Hela fjorton procent vet inte om efterlevandestöd finns (se 

fig. 6)  

 

 
 

Fig.6. Diagrammet visar förskollärarens upplevelse av ett efterlevandestöd på 

förskolan? 

  

9% 

45% 
32% 

0% 
14% 

Upplever du att det finns ett efterlevande 
stöd på din förskola? 

Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer dåligt Stämmer inte alls Vet ej
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Intervjusvar från informanterna 
 

Intervjuerna genomfördes med två pedagoger på två olika förskolor. Tre barn som 

förlorat ett syskon. Två föräldrar som förlorat ett barn. Två präster och en 

församlingspedagog. För att redovisa så utförligt som möjligt väljer vi att ”citera” från 

personer i intervjuerna. ”Citaten” som formuleras gör vi om från talspråk till skriftspråk. 

Det vi ska ägna oss åt är att undersöka hur förskollärare och barnskötare bör bemöta 

barn och föräldrar i sin sorg. Informanterna har fingerade namn som Olga, Ingrid, Doris, 

Anna, Irma, Gudrun, Per, Lars, Madelene och Nea.  

 

Barn kan stundvis ha svårt att sätta ord på frågorna under intervjun, samtidigt som de 

kommer ifrån ämnet och gärna vill berätta om andra saker. Vuxna vill gärna berätta 

mycket och har även svårt att hålla sig till ämnet. Under intervjuerna kommer de lätt in 

på andra ämnen och det är svårt att fokusera på att få det rätta svaret.  

 

Nea 8 år beskriver begreppet sorg med ”vad menar du med det”? Vi utvidgar frågan 

bredare med: Har du varit ledsen över något, som du vill berätta om? Hon berättar att 

när hennes bror dog, var hon väldigt ledsen. Hennes mamma och pappa tröstade henne. 

Ibland när hon är ledsen brukade hon gömma sig under täcket med sina gosedjur, då 

brukar hon prata med ”Knorren”. Madeleine idag 15 år menar att sorg för henne innebär 

att en människa har dött. Vidare menar hon att blir man sviken av en vän så är även det 

en slags sorg. Hon säger ”jag pratar alltid med mina familjemedlemmar när jag är riktigt 

ledsen”.  

 

När Olga 10 år får frågan vad sorg innebär för henne svarar hon bara ” jag vet inte”.  

Hon säger att hon har mist sin bror Peter i en hemsk olycka. Hon säger att han var snäll, 

rolig och tänkte på alla andra. Det är 5 år sedan han dog, olyckan skedde inte här 

hemma – han var hos sin mamma säger hon. Madeleine har också mist ett syskon, hon 

vill inte prata vidare kring den frågan. Nea har förlorat sin bror – hon säger att ”jag 

kommer inte ihåg så mycket, jag var så liten när de hände”.  

 

Madeleine säger att hon pratar främst med sin familj men även med en kurator. Efter ett 

år fick hon delta i en sorgegrupp för ungdomar – där träffades de för att ventilera sina 

tankar och funderingar tillsammans med andra som förlorat någon i sin familj. Det 

kändes skönt för Madeleine att veta att en gång i veckan hade hon detta, ibland satt hon 

bara och lyssnade på de andra, vissa gånger kände Madelene för att dela med sig av sin 

sorg. Det såg så olika ut från gång till gång beskriver hon. Vidare säger hon att den som 

höll i gruppen var en präst, samma präst som deltog när hennes bror dog. Nea säger att 

hon pratar med sin mamma och pappa. ”Ibland är jag jätteledsen när jag ska sova, då 

brukar jag gråta med mitt gosedjur, Knorren brukar trösta mig då”. Olga säger också att 

hon pratar mycket med sin mamma och pappa. Hon säger att någon psykolog vill hon 

inte prata med det skulle kännas konstigt säger hon. Olga har också ett stort förtroende 

till sin bästa vän Eva, hon pratar ofta med henne. Även två lärare skulle Olga kunna 

tänka sig gå till – om hon blir ledsen under skoltid.  

 

Nea tycker inte om att prata med sina vänner om det som har hänt, hon tycker inte att de 

förstår riktigt. De hon vill prata med är sina två systrar. Olga pratar med två vänner som 

hon litar på – hon pratar med vänner som hon anser håller tyst. Madeleine pratar ofta 

med sin bästa vän när hon är ledsen, även om själva händelsen. Hon säger att det ofta 

kommer upp och då måste man få ventilera.  
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Madeleine säger att de vuxna fanns där om hon ville prata.  Några lärare frågade någon 

gång hur det var. Ofta sa hon ” det är okej”. Hon orkade inte gå igenom processen igen. 

Under skoltiden tyckte Madeleine att det var studierna som var i fokus, hon fick tänka 

på något annat. Olga gick däremot till pedagogerna på förskolan – de brukade då trösta 

henne. Om Olga ville ha tröst och prata om händelsen, ordnade pedagogerna ett rum där 

de kunde prata i lugn och ro. Nu när Olga har blivit äldre är det hennes vänner som är 

tryggheten, en manlig och kvinnlig lärare på hennes skola finns tillgänglig att prata 

med. I Neas fall var det förskollärarna som fanns där. Hon säger själv att hon var så 

liten när händelsen inträffade. Förskollärarna hade ett ”extra öga” på henne under en 

längre tid.  

 

Olga tycker att man ska berätta för de vuxna när man är ledsen eller arg, inte bära på det 

själv. Hon tror inte på gud och sådant ”fjolligt”. Olga tycker att man ska få vara med på 

exempelvis begravningen, är det ett husdjur som har dött kan familjen tillsammans 

begrava djuret säger hon. Olga tycker det är viktigt att prata om hur alla känner, det är 

de vuxnas ansvar tycker hon. Vidare säger Olga under samtalet att barn som vill besöka 

graven ska få det, om den nu ligger i närheten. Hon säger att har man ett husdjur kan 

djuret begravas på gården om möjligheten finns. Då kan man gå dit precis när man själv 

vill säger hon. Madeleine tycker också att barnen ska få vara med under begravningen, 

hon har läst att barn som inte får vara med på en begravning kan få konstiga fantasier 

om hur det i verkligheten är på en begravning. Hon tror också att det kan vara bra att 

göra teckningar till den som har dött, så gjorde hon. Madeleine går fortfarande till 

graven med teckningar och andra saker som hon har gjort. För henne är det viktigt att 

göra något eget till sin bror som har sin viloplats där. Nea säger att det är superviktigt 

att barn pratar med någon vuxen, för de förstår lättare. Hon säger också att man kan 

lyssna på musik och kanske rita. Att ha ett gosedjur tycker hon är toppen – till det kan 

man säga precis allt.   

 

Ingrid som är förälder säger att personalen på förskolan var väldigt hjälpsamma och 

lyhörda under deras sorg.  

 

Lars som är förälder säger samma sak, han upplevde att personalen fanns tillgänglig på 

hans och familjens villkor. Vid ett tillfälle ringde rektorn och frågade hur det gick för 

dem. Lars önskan så här efteråt hade varit att någon ur personalen eller rektorn besökt 

dem i hemmet, där deras trygghet fanns. Han berättar att familjen inte orkade åka 

någonstans på flera veckor. Han tycker också att det hade varit bra om prästen kommit 

och hälsat på, det hade nog varit bra för familjen. Hemmet är den tryggaste platsen 

säger han, där är vi trygga när ett trauma händer. Det var i hemmet barnen vågade ställa 

frågor, då vi var hos prästen eller kuratorn sa barnen inte så mycket säger Lars. Han tror 

därför att det är viktigt att den professionella hjälpen kommer till hemmet.  

 

Ingrid säger att pedagogerna ringde och berättade att de fanns där om hon ville prata. 

Men det som händer säger Ingrid, är att man inte orkar ringa när ett trauma inträffat. 

Hon tycker att det skulle ha varit bättre om förskolan hade ringt och pratat med dem. 

Hon säger att pedagogerna ändå var lyhörda och hjälpsamma på andra sätt. 

 

Lars menar att de gjordes ingenting kring sorgearbetet efter deras familjs trauma. Det 

var ju endast i den första fasen när de ringde och hörde hur vi hade det. När det hänt 

något traumatiskt i ens liv säger Lars att det är superviktigt att få professionell hjälp, 

han menar också att svåra trauman klarar man inte av själv. Lars säger att någon neutral 
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person utifrån bör komma in med rätt sorts hjälpmedel. Ingrid säger lika som Lars, hjälp 

måste finnas utifrån – från någon som har utbildning kring trauman.  

 

Både Ingrid och Lars säger att personalen har varit hjälpsamma, men på familjens egna 

villkor. Lars säger att det skulle ha varit bra om personalen besökt dem i hemmet, där 

det känns tryggast. De kunde ha ringt och frågat om det var okej att de fick komma. Till 

Ingrids familj kom det en pedagog och hälsade på. 

 

Ingrid säger att sker ett trauma så är det viktigt att människor runt omkring vågar fråga! 

Som förälder är man sluten och skör, man vill helst inte prata om händelsen. Att hålla 

kontakten med människor är viktigt säger både Ingrid och Lars. Förskolan kan 

exempelvis skicka ett kort – det betyder så mycket, säger Lars. Bra också om de ringer 

och hör hur man har det – orken avtar för oss som drabbats. Under själva sorgearbetet 

orkar man knappt med sig själv säger Lars. Tur att det fanns pedagoger och annat 

nätverk tillgängliga för barnen. 

 

Församlingspedagogen Irma säger, ”Jag tänker att sorg är en naturlig reaktion som 

måste få erkännas, som måste finnas när personen i fråga är med om något, ett trauma 

eller en förlust. Om man pratar om ett trauma eller en förlust kan man kalla det för en 

sorg. Mostatsen blir glädje och lycka”  

 

Samma sak beskriver Per präst i svenska kyrkan, ”sorg handlar om förlust, det behöver 

inte bara handla om döden utan kan även handla om en relation som inte håller. Sorgen 

kan även handla om ett utanförskap, att inte få tillhöra en grupp människor. Sorg och 

kärlek är samma känsla, men sorgen blir avsaknaden av kärleken”. Per citerar: ”Samma 

känsla, från vilken ert skatt porlar, har ofta varit fylld med era tårar” Profeten av Gibran 

Khalil Gibran (1883-1931)  

 

Gudrun som är präst i svenska kyrkan säger att: ”Sorg är ett tillstånd som man befinner 

sig i när man blivit drabbad av en kris. I sorgen kan man befinna sig olika länge, det är 

tiden som gör att sorgen förändras”.  

 

Prästen Per menar att i kyrkans regi anordnars sorgegrupper vid behov. En grupp kan 

skapas för en familj eller för en grupp ungdomar. Kyrkan arbetar alltid utifrån ett behov, 

beroende på vad som har hänt. Prästen blir ofta efterfrågad när något händer, vanligast 

är att någon dör av naturliga orsaker eller av sjukdom. Är du präst är du fri att skapa 

sorgegrupper där behovet finns. Händer det en olycka och det finns behov att öppna 

kyrkan för att hjälpa till med en kris eller ett trauma är det prästen i församlingen som 

avgör om kyrkan skall öppnas. När det händer något blir det naturligt att träffas. 

”Sorgen får aldrig stå stilla, utan sorgen måste hela tiden vara i rörelse” säger Per. Man 

måste finnas där sorgen finns utan att döma. Det finns inga givna ramar om hur sorgen 

skall gå till, sorg tar tid säger Per.  

 

Den mest konkreta situation som innebär en kris för en familj är när någon dör. Prästens 

uppgift blir att begrava personen. Döden är begreppet som prästen oftast står inför, som 

också leder till en begravning. Det mest naturliga i våra liv är att födas och att dö. 

Prästen ser alltid till att det blir en uppföljning efter en begravning, en så kallad 

”sorgehusuppföljning”. Människor är i stort behov av symboler, begravningen är en 

symbolisk handling. Anhöriga samlas runt kistan för att ta ett gemensamt farväl. ”Gå på 

begravningen och var villkorslös, ta bara sorgen med dig” säger Per. Efter en 
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begravning bör känslan om att ha gjort så bra som möjligt infinnas sig för att sedan gå 

vidare säger han. 

  

Det är viktigt att pedagoger arbetar med sorg på förskolan och i skolan. Barnens vardag 

är just i skolan och på förskolan. Om skolan eller förskolan vill ha ett samarbete är det 

alltid exempelvis skolan eller förskolan som måste ta kotakten säger Gudrun.  

 

I Lgr (11 s. 186) går det att läsa om människor och dess kultur. ”Människor har i alla 

tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de 

sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför 

centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av 

mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa 

ömsesidig förståelse mellan människor” Det Lgr vill belysa är att det ska finnas en 

förståelse mellan människor oavsett kultur och religion.  

 

Det är väldigt viktigt att personalen på förskolan hanterar ett dödsfall professionellt 

menar Per och Gudrun.  Det borde finnas ett större samarbete mellan skolan och kyrkan. 

Döden väcker många gånger ångest och kan vara svårt att prata om. Bjud in en präst om 

ett dödsfall sker, det är viktigt att prata om döden och sorgen. Sopa aldrig in sorgen 

under mattan, låt barnen sörja och gråta menar Per och Gudrun. Det finns tradition inom 

kyrkan att bjuda in barn till vissa högtider. Gudrun berättar att i hennes församling 

kommer årskurs sex till kyrkan inför allhelgonahelgen varje år. Kyrkvaktmästaren och 

Gudrun tar han om mötet med barnen. Barnen blir rundvisade i halv grupp och får bland 

annat besöka kyrkogården och kylrummet. Gudrun berättar sakligt för barnen om hur 

det går för en människa när de dör, begravningsritualer och vad som händer med 

kroppen. Vaktmästarens uppgift är att visa runt på kyrkogården. En kyrkogård har olika 

gravplatser, exempelvis kistgrav, askgravlund, minneslund med mera. Gudruns 

församling försöker få någon från kyrkan att träffa personal i skolan i varje årskurs en 

gång per år för att minska avståndet till kyrkan. Kyrkan vill vara en del av barnens 

vardag. ”Det är inte bra att komma in bara vid en kris, det är bra att känna varandra 

innan det blir kris med stort K” säger Gudrun. 

 

Det finns många nya religioner i Sverige vilket ibland kan leda till kulturkrockar. 

Kyrkan är inte respekterad av skolan alla gånger, men det vi vet är att alla någon gång 

ska dö oavsett religion säger Gudrun. Under besöket i kyrkan berättar hon för barnen 

om hur det är att begravas som kristen eller exempelvis som muslim. På många 

kyrkogårdar finns det gravar som är vända mot Mecka där muslimer blir begravda. Det 

handlar om att ge trygghet till barnen oavsett religion. Informationen som barnen får ger 

dem trygghet, eftersom de får en förståelse för att det finns olika sätt att begravas på. 

Hon ger även andra liknelser till barnen som alla förstår oavsett religion. Exempelvis 

brukar hon berätta hur det är på ett hotell. Där finns det noga instruktioner om vart 

nödutgångara finns vid en eventuell brand. Hon vill lära barnen att ha en viss 

förkunskap vid eventuella olyckor. ”Vad gör jag om en person framför mig faller ihop? 

Jo jag ringer 112”, säger Gudrun. På hotellet vet hon vart nödutgången finns och i 

verkliga livet vet hon att det är 112 hon ringer om olyckan är framme. Hon hoppas att 

barnen förstår vad hon menar. 

 

Församlingspedagogen Irma säger att det är en självklarhet att barnen eller ungdomarna 

får besöka graven under dagtid. Tar ungdomarna kontakt med mig och vi går 

tillsammans till graven är det självklart för mig att följa med. Det är oerhört viktig att 
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skapa ett förtroende och en relation till de som blivit drabbade. Det är inget konstigt att 

besöka graven säger Irma.  

 

Gudrun menar att när en människa dör av ålderdom eller sjukdom ser personen ut som 

om den sover. Har olyckan varit framme eller ett självmord skett, att exempelvis 

personen skjutit sig eller hängt några dagar ser den väldigt annorlunda ut säger Per och 

Gudrun. Om de anhöriga vill se personen ska man alltid informera om hur den kan se 

ut. ”Jag tittar alltid hur personen ser ut innan jag låter de anhöriga komma till 

bisättningsrummet” säger Gudrun. Det är viktigt att de anhöriga får fundera på vilken 

bild de vill ha efter den döde. Men naturligtvis ska alla som vill få se den döde, det är ett 

föräldraansvar om barnen ska få se eller inte menar de båda prästerna.  

 

Doris som är förskolärare säger att ”Sorg eller kris är något som tar över allt annat”. 

Anna förskollärare menar att begreppen sorg och kris har olika betydelser för henne. En 

kris kan vi tillsammans fixa och organisera säger Anna. Sorg däremot kan komma 

plötsligt, man faller isär eller också orkar man just då upprätthålla händelsen och efter 

ett tag ”faller” man. Sorg är ett processande som vi människor bemöter så olika. Anna 

tror i längden att kris och sorg stärker människan, vi klarar mer än vi tror. Hon är både 

pedagog och mamma, så att hon känner att ansvaret är stort både över sina egna barn, 

även över barngruppen hon arbetar med.  

 

Anna berättar att hon mist sin mamma, barnens mormor. Under den tiden fanns en stor 

sorg hos alla i familjen. De pratade öppet om händelsen, vi förvrängde inget utan sa som 

det var säger hon. Hon har även varit med om ett barn på förskolan som mist sin bror – 

processen var jobbig. Det gällde för Anna och pedagogerna att stötta barnet, att finnas 

som en trygghet för barnet. Vi måste ge barnen den tid de behöver, en del barn vill prata 

om det som har hänt och andra är tysta. Anna tänker även på de barn som går igenom en 

skilsmässa eller separation, det kan också vara en långdragen process. Många barn har 

mist sina husdjur, där kan det finnas en sorg att arbeta med. Hon säger att de läser 

passande litteratur om behovet finns på förskolan.  

 

Doris upplever inte att hon har så mycket erfarenhet av sorg. Inte av barn som sörjer på 

förskolan, barnen hon arbetar med är på en småbarnsavdelning. Hennes erfarenhet är en 

liten flicka som förlorade sin mamma när hon var 11/2 år. Flickan kallade alla för 

mamma vilket Doris upplevde svårt att bemöta. Hon svarade alltid, ”det är pappa som 

hämtar dig idag”. Flickans storebror som gick på andra avdelningen blev väldigt nervös 

efter mammas död. Han ville hela tiden vara med sin lillasyster vilket personalen tillät. 

Han gosade och kramades med henne och var otroligt snäll. Han blev också väldigt rädd 

för olika saker, bland annat för kladd. Han sa att han var rädd för döden, både före och 

efter mammans död. Han kunde inte sova på kvällen för han var rädd. Ingen vet varför 

men naturligtvis förvärrades det efter mammans död tror Doris. Efter att barnens 

mamma dött blev Doris mer överbeskyddande mot barnen på avdelningen. Jag vet hur 

fort en olycka kan vara framme och jag hugger direkt på personer som befinner sig med 

ett fordon på fel ställe, exempelvis när vaktmästaren kommer in på gården med traktorn 

säger hon. Barnen som drabbades slutade en kort tid efter mammans död.  

 

På samtliga förskolor finns en krispärm i fall något traumatiskt händer. Krispärmen 

innehåller uppgifter om barnen, exempelvis telefonnummer och kontaktpersoner. Det 

finns handlingsplaner hur personalen skall agera ifall det uppstår en brand eller om 

någon dör.  Inträffar något på förskolan eller skolan finns det en krisgrupp som består 

av pedagoger, präst, kurator och skolsköterska. Det är arbetslaget och förskolechefen 
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som beslutar om det behövs en kontakt med krisgruppen. Händer det något är den första 

kontakten för pedagogerna alltid med förskolechefen. Doris menar att man aldrig vet 

hur en krisplan kommer att fungera eftersom människor blir rätt ställda när något 

allvarligt händer.  

 

Doris har aldrig arbetat när det har skett en akut händelse på förskolan. De gånger det 

har hänt något allvarligt har hon inte varit i tjänst utan har fått informationen via telefon.  

 

Anna tycker att det är viktigt att lyssna på vad föräldrarna har att säga om något 

allvarligt skett. Vad vill de? Det är viktigt att vara lyhörd när det gäller barnen- de har 

många frågor och tankar. Det är jag som är barnens företrädare, jag vill ge barnen den 

bästa möjliga stöttningen och tryggheten som det bara går säger Anna. Händer det akuta 

händelser med exempelvis ett dödsfall utgår jag från handlingsplanen och kontaktar i 

första hand förskolechefen. Sen finns jag tillgänglig för mina kollegor och barnen säger 

hon.  

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att förskollärarnas gemensamma sätt att hantera 

erfarenheter är att läsa litteratur om döden, vilket sker om behovet finns. Det blir oftast 

en naturlig diskussion om ämnet kommer upp. Barn kan säga rent spontant, ”min 

mormor dog förra året”. Då startar själva samtalet säger Anna. Barnen får utrymme att 

säga vad de tycker och känner säger Anna. Doris säger att personalen inte letar efter 

litteratur om döden, men lånar någon pedagog en bok om djur och döden så läser de 

naturligtvis i boken. Doris berättar att ofta kommer det barn till förskolan och berättar 

att ett husdjur dött. Barnet kan behöva mitt stöd men oftast har familjen redan tagit rätt 

på det döda djuret och begravt det. Familjen har redan gått igenom själva ceremonin och 

det jag kan göra är att stötta och lyssna på barnet säger Doris.  

 

Sammanfattning av enkäterna och intervjuerna 
 

I intervjuerna framkommer det att definitionen av sorg skiljer sig hos barn och vuxna. 

Det framkommer i både enkäterna och i intervjuerna att de vid något tillfälle varit med 

om att ett barn erfarit en närståendes död eller att ett husdjur dött. Några hade förlorat 

en far- eller morförälder eller någon annan släktning. Det framkommer också att två 

informanter hade mist ett barn och en informant hade mist en förälder. En del av 

informanterna hade närstående som hade förolyckats. De personer som vi samtalade 

med om det inträffande svarade olika, en del pratade med sin familj eller andra i sitt 

nätverk, ett barn pratade med sitt gosedjur, en annan med en präst. Olga som mist sin 

bror valde att inte samtala med någon, sorgen fanns inom henne och hon orkade inte 

prata med någon om den. Förskollärare och lärare fanns tillgängligaför barnen och 

föräldrarna, men vi upplevde under intervjuerna att de inte pratar om händelsen, utan i 

sådana fall fick de berörda komma själva och inleda till samtal. Tips från informanterna 

är att de utomstående ska våga fråga om händelsen, hur de har det, vad de kan göra för 

att hjälpa till med efterlevandestödet vilket framkom i de bägge 

undersökningsmetoderna. Båda prästerna anser att det är viktigt att personalen på 

förskolan och skolan hanterar ett dödsfall professionellt. Det borde finnas ett större 

samarbete mellan skolan och kyrkan eftersom döden många gånger är obehaglig att 

prata om anser flertalet av informanterna. En av prästerna anser att en lämplig ide kan 

vara att bjuda in en präst till förskolan eller skolan om ett dödsfall sker. Att ge tid och 

utrymme för sin sorg verkar relevant för de berörda. I resultaten framkommer att 

flertalet av pedagogerna upplever att det finns en handlingsplan på förskolan men inte 
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en handlingsplan som enbart riktar sig till barn i sorg. Handlingsplanen är en krispärm 

som vänder sig till personalen i krissituationer. Pedagogerna lägger stor vikt vid att få 

barnen att känna sig trygga vid ett sorgearbete vilket framkom i intervjuer och i 

enkätsvaren. Pedagoger på förskolan har ett ansvar att hjälpa barn i sorg. Resultatet 

visar också på att många har arbetat inom barnomsorgen många år men saknar 

”kunskap” om hur de ska bemöta barn i sorg, men pedagogerna tycker att ansvaret att 

hjälpa barn i sorg ligger hos dem själva. De flesta kan prata med barn om döden men 

flertalet tycker att det är obehagligt och jobbigt. Ungefär hälften av informanterna 

upplever att det finns efterlevandestöd på förskolan.  Men vad som menas med 

efterlevandestöd framkommer inte.  

 

En informant betonar att i vissa kulturer som människor befinner sig i är det inte så 

vanligt att det pratas öppet och rakt om döden med barnen, döden förskönas en del. 

Barn förstår inte symboliken i språk, därför är det viktigt att inte förvirra barn med 

något som inte finns i verkligheten.  
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Diskussion 
 

I följande avsnitt ska vi redogöra för och diskutera resultaten vi fått fram utifrån 

litteratur, intervjuer och enkäter. Då vi tog kontakt med förskolecheferna i kommunen 

om att få genomföra enkäter och intervjuer med personalen på deras förskolor. Cheferna 

i förskolan gav oss klartecken och underrättade oss om att ämnet är berörande och stort. 

De ville gärna ta del av examensarbetet och önskade oss lycka till. De tyckte att ämnet 

berör och dyker ofta upp i verksamheten.  

 

När vi påbörjade detta arbete om ”barn och sorgearbete” hade vi ett öppet sinne för 

resultatet som vi skulle arbeta fram. Det vill säga att vi inte lät våra förutfattade 

meningar ta överhand utan vi väntade på ett resultat. Samtalen genomfördes utifrån den 

forskningsmetod som Doverborg (2003) förordar. Deras erfarenheter säger att miljön 

ska vara lugn, det ska finnas ordentligt med tid för samtalet. Ögonkontakt är också 

viktigt för att samtalet ska kännas naturligt. Det vi upplevde under samtalen med 

informanterna var att den del av dem behövde tid för att samla sina tankar och fundera 

ut vad de verkligen ville förmedla till oss. Många gånger tittade de ner i bordet, tittade 

ut genom fönstret och så vidare. Vi bokade intervjuer med informanterna i olika åldrar 

och med olika erfarenheter, utbildning och arbetsplats. Vi har själva erfarenheter av 

olika sorger ett barn kan gå igenom. Våra erfarenheter räckte inte, därför började vi vårt 

arbete med att ta kontakt via telefon med flertalet informanter för en intervju. Vi bokade 

in intervjuer med våra informanter för att ta del av deras historia om sorgeprocessen. De 

fick själva välja plats och tid, när det fanns utrymme i lugn och ro att delta i en 

avslappnad miljö. Samtalen och personkemin uppfattade vi som trygg, vi lyssnade 

aktivt och intresset var givande från början till slut av samtalet. Vi fick våra frågor och 

funderingar besvarade, även en hel del annat som är av intresse som vi inte tänkt fråga 

om. Det kom automatiskt när vi berörde ämnet. Avsikten med vårt examensarbete är att 

ta del av hur dessa präster och förskollärare bemöter sorg hos människor, hur de arbetar 

med det. Vuxna behöver få kunskap om hur barn sörjer, för att förstå deras handlingar 

och framför allt deras tankar. Det som framkommer av resultatet är att det finns en 

handlingsplan när en kris inträffar. Men det finns ingen handlingsplan som beskriver 

hur traumat ska bearbetats. Hur vi bemöter barnen efter händelsen tycks ha stor 

betydelse. 

 

Enligt Dyregrov (2007) måste barn få bearbeta trauman, för att gå vidare i sitt 

processande. Konsekvenserna kan annars innebära att personlighetsutvecklingen berörs. 

Ekelund (2009) menar att förskolebarnens magiska tänkande gör att de kan tro att de har 

varit orsak till sjukdom och död med sina tankar. Därför är det relevant att de får höra 

av vuxna om och om igen att de inte har skuld till det som hänt. Det här måste vi 

komma ihåg, att hjälpa barnen i sitt processande kring sorgen att de inte ska lägga på sig 

skuld.  

 

I en intervju menar en förälder att det är viktigt att göra förlusten av den döde verklig. 

Bøge (2006) menar också att det är viktigt med ritualer att göra det ogripbara verkligt, 

och motverka fantasier. Dyregrov (2007) skriver att man ska göra det som skett verkligt 

genom att inte ta undan minnen av den döde, minnena ska finnas kvar för barnen. Vi 

anser också att det är relevant att göra det overkliga verkligt, hindra fantasier, hjälpa 

barnet att sätta ord på sina funderingar och så vidare. Pedagogerna måste vara beredda 

på att barnets funderingar och tankar kan uppstå när som helst. Vid en aktivitet på 

förskolan är det viktigt att det finns en vuxen i närheten som kan lyssna vid detta 

tillfälle enligt Bøge och Dige (2006). Pedagogerna måste vara medvetna om att samtalet 
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med barnet kan bli långt, barnet kan släppa in vuxna för en kort stund och rätt som det 

är byter de samtalsämne. Språket är vuxnas kommunikationsmedel, barnen använder sig 

ofta av andra uttrycksformer som exempelvis gester och så vidare menar Bøge och Dige 

(2006). Resultatet av undersökningen visar att litteratur och lek har stor betydelse för 

barn i förskolan. Barnet kan i den skapande och utformande leken ges möjligheter till att 

uttrycka och bearbeta händelser, känslor och erfarenheter enligt Lpfö98 (reviderad 

2010). I en intervju med en präst framkom det att symboler är en viktig aspekt för 

människor i sorg vilket även Bøge (2006) menar. Författarna skriver ” Ge människan tid 

för sorgen, även tid för andliga aspekter” genom att exempelvis ha levande ljus till 

minne av den som har dött.  

 

I resultatet framkom hur viktigt det är att ha kontakt med hela familjen när en tragedi 

uppstår. Enligt pedagogerna ska kommunikationen vara öppen, rak och ärlig, mellan 

föräldrar och pedagoger. Bøge och Dige (2006) påpekar hur viktigt det är att 

pedagogerna först och främst har ansvar över barnet, men pedagogerna möter inte bara 

ett barn – utan en hel familj. Förskollärarna upplever att det är svårt att våga ta steget till 

kontakt med föräldrarna när något traumatiskt händer. Författarna skriver vidare att det 

är pedagogerna som ska ta den första kontakten när ett trauma uppstår, förskollärarna 

måste våga ta steget. När en god relation uppstår kan pedagogerna börja ställa frågor till 

föräldrarna och barnet. Pedagogerna ska informera vad förskolan kan erbjuda, det kan 

vara exempelvis extra uppmärksamhet och omtanke kring barnet. 

 

Bøge och Dige (2006, s.155) menar att ”När barn kämpar med svåra känslor och tankar 

kan det ofta påverka inlärningsförmågan”. Här är det viktigt att uppmärksamma barnet 

och dess förändringar. Om förskollärare och lärare har insikten om att barn kan få 

inlärningsproblem när de kämpar med starka känslor är det lättare att förstå varför 

barnet inte är sig likt. Kunskapen om hur ett barn ska bete sig för att vara normal är 

mycket dåligt, om man oroar sig mycket över hur barnet mår kan resursteam eller 

psykolog kontaktas för att få handledning kring arbetet med barnet. Barnet kan ha 

behov av extrahjälpinsatser om förskollärarna upptäcker att exempelvis barnet får 

symptom som återkommande huvudvärk, ont i magen eller svårt att koncentrera sig.   

 

I resultatet framkom det att krispärmar finns på förskolan och att förskollärarna 

upplevde krispärmen som en trygghet. Bøge och Dige (2006) stödjer vetenskapen om 

att det blir en trygghet för personalen om det finns ett hjälpmedel att använda sig av om 

något traumatiskt händer. ”Krisbredskapspärmen” innehåller information med 

exempelvis kontaktuppgifter på barn och handlingsplan på hur man går tillväga om 

något oförutsett inträffar. Det skulle vara värdefullt om förskollärarna själva hade 

arbetat fram krispärmen med exempelvis handledning om hur de skall gå vidare om ett 

barn hamnar i ett trauma. Andersson (1997) menar att barn som befinner sig i en 

barngrupp där trauma finns kan känna av påfrestningarna men inte alls lika som det 

drabbade barnet. De kan känna av smärta och sorg samt att bli nedstämda och arga över 

det som har hänt. Vidare menar författaren att om barn som befinner sig på förskolan 

drabbas kan förskollärarna känna en inre smärta och känslan av att göra allt för att 

lindra barnets smärtor. Detta reagerar vi starkt på att krispärmen endast innehåller de 

viktigaste momenten i en akut situation. I enkäterna framkom det att krispärmen bara 

innehåller akuta handlingsplaner inte hur de sedan skall arbeta vidare med barnen efter 

att det akuta har lagt sig. Saker och ting händer, vilket aldrig går att komma ifrån. 

Förskollärare blir påminda om hur skör tillvaron är i livet när oförutsedda trauman 

inträffar och då bör de kunna stödja sig mot en ”sorgehandledning”. 
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En krisplan bör uppdateras kontinuerligt, det är viktigt att alla vet vad som gäller när en 

krissituation uppstår. I varje handlingsplan på förskolorna skulle det finnas en specifik 

handlingsplan för personalen, hur de ska gå vidare med barn som befinner sig i sorg.  

 

I resultatet framkommer det att förskollärarens roll är att finnas som ett stöd till den 

utsatta familjen som varit med om ett trauma. Det ska finnas en trygghet och rutiner 

som förskolan kan ge barnet. Andersson (1999) menar att när chocken avtar kommer 

smärtan vara mer hanterbar, det gäller då att försöka att förstå sig på smärtan. När 

upplevelsen är svår för barnen är det viktigt för förskollärarna att ge omvårdnad och 

beskydd till barnen. Det kan vara det primära för att kunna hantera smärtan. 

Omvärldens närhet kan ha en stor betydelse för åt vilket håll det går. Vad vi förstår är 

det viktigt att finnas som ett stöd till barnen och föräldrarna som varit med om ett 

trauma – att finnas där som en neutral person, ärlig, rak, lyhörd, att vara sig själv tror vi 

är relevant. Förskollärare och andra vuxna måste bli bättre på att hantera sorgen hos 

människor. En del av informanterna i intervjuerna menar att många inte vet vad de ska 

säga till de som varit med om en förlust, de försöker byta samtalsämne, de vill helst inte 

tala om döden, de är rädda för vad den som förlorat någon känner. De är helt enkelt 

rädda för att smärtan ska bli ännu värre om de säger ”fel” saker. Vuxna måste våga ta 

steget till kontakt, både barn och föräldrar i sorg behöver omgivningens stöd. Barnet 

behöver enligt Andersson (1999)  mycket stöd för att klara av sin svåra uppgift – de 

måste få växa och utvecklas med glädje. Får barnet bekräftelse, gensvar, stöd och värme 

av sin omgivning kan de utvecklas med en otrolig kraft. När den akuta krisen avtar 

handlar det om att vilja och orka leva framåt igen, att kunna få tillbaka livsglädjen – 

trots det svåra traumat. Finns omgivningen till hands för de som sörjer tror vi att de kan 

få tillbaka en del av sin styrka och livslust tillbaka. Tiden varierar för att få tillbaka sin 

livslust för de som sörjer.  

 

I resultatet kunde vi se att nio procent av intressenterna upplevde att det fanns ett 

efterlevandestöd men ingen visste vad som menades med efterlevandestöd. Är det vår 

frågeställning som blev otydlig eller är det helt enkelt så att det inte finns ett 

efterlevandestöd. Det vi tänkte med efterlevandestöd var att barnen kunde få hjälp i 

krissituationer. Vi anser att det är en oerhörd skillnad på att vara ett år och genomgå en 

kris än att vara sju år vilket Cullberg (2006) också bekräftar. Författaren menar att när 

ett kritiskt tillstånd uppstår fungerar inte tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt 

och det kan också vara så att de inte är tillräckliga för att man ska förstå och psykiskt 

klara av den svåra livssituation en människa hamnar i. Traumatiska kriser har delats in i 

fyra naturliga faser; den första är när människan går in i chockfasen och sedan vidare till 

reaktionsfasen, bearbetningsfasen och slutligen nyorienteringsfasen 

(återhämtningsfasen). En del gånger kan någon av dessa faser falla bort eller så de går in 

i varandra. Dessa faser ska ses som en förenklad modell, ett redskap för att orientera sig 

i den aktuella krisen. Vi anser att en handlingsplan kring efterlevandestöd bör finnas att 

tillgå i vilka de olika faserna i en traumatisk kris tas upp. Vi tror att om det finns en 

handlingsplan som innehåller dessa faser så, kan handlingsplanen förhoppningsvis 

hjälpa och stödja både den som är utsatt och den som stödjer. Till att börja med anser vi 

att barn behöver, oavsett ålder, ett varmt och stadigt omhändertagande i en omskakande 

situation. Barn har behov av att få veta vad som har hänt och hur det har hänt, om det 

finns någon på förskolan som klarar av att svara på dessa frågor. Naturligtvis är det 

svårt för vuxna på förskolan att ”behandla” barn som blivit hårt drabbade, men i 

resultatet hade vi hoppats på att de vuxna svarade att de kunde slussa barnen vidare med 

sina frågeställningar. Exempelvis vidare till kurator eller psykolog. Vi anser att det 

viktigt att det finns hjälp till barnet, att barnet kan gå vidare och finna ny kraft i livet. 
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Om vuxna delar med sig av sin syn på liv och död ger man barnet tillgång till att tänka. 

Så vitt vi vet är det ingen som vet vad som händer när man dör, det finns olika 

tolkningar om vad som händer efter döden men det är inget vi vet något om. Både barn 

och vuxna behöver hitta ett sätt att förhålla sig till det oerhörda som har hänt när en kris 

eller något annat ofattbart drabbar oss. Fahrman (1993) menar att ibland kommer inte en 

människa igång med sin sorg direkt utan det kan finnas olika orsaker som stoppar upp, 

exempelvis hos ett barn kan det vara svårt att visa sina starka känslor. Barn kan bli 

uppmuntrade till att inte gråta, de är duktiga när de inte gråter. Det anses tyvärr som en 

dygd, en bra prestation, att inte gråta (Fahrman, 1993). Vi hoppas och tror att 

behärskning av detta slaget inte är något som förskolan eftersträvar.  

 

I resultatet framkommer det att förskollärarnas gemensamma erfarenheter är att läsa 

litteratur om döden, vilket sker om behovet finns. Wiseman (2013) menar att fakta visar 

att bilderböcker för barn är relevant för barns psykologiska hälsa. När bilderböcker läses 

för små barn kan det bli ett stöd i förståelsen vid en förlust enligt Wiseman (2013) vilket 

Maria Montessori motsäger enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003). 

Hon menar att man inte sak läsa sagor för barn under sex år. Enligt henne saknas den 

förankrade verklighetsbilden hos barn, de har svårt att skilja på fantasi och verklighet.  

 

Slutsats 
 

Genom att vi har presenterat vårt resultat med litteraturen i diskussionen kan vi se att 

handlingsplanen tolkas på olika sätt. I en del fall ses handlingsplanen som ett 

hjälpmedel medan andra inte visste om en handlingsplan existerade. Utifrån vårt resultat 

ser vi en osäkerhet i hur pedagogerna ska förhålla sig till de berörda föräldrarna. Några 

av föräldrarna vill samtala med pedagogerna om deras sorg, andra vill behålla sitt 

sorgearbete inom familjen. Vi anser att det är pedagogerna som måste våga ta steget till 

kontakt med de berörda föräldrarna, det hör till att vara professionell i sitt bemötande. 

Många av föräldrarna som sörjer orkar inte med att inleda ett samtal, där måste 

förskolläraren ta mod till sig och agera. Förskollärarna måste vara extra 

uppmärksammade för vilka behov föräldrarna har. Genom samtal anser vi att detta ger 

en trygghetsbas. Att litteratur är viktig för barn kan kostateras både genom intervjuer 

och enkäter. För barnen kan sorgearbetet påbörjas i och med att man börjar läsa för 

dem. Litteratur ska ses som ett hjälpmedel.  
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Slutord… 

 

När vi möter barn och människor som varit med om en svår händelse i livet känner vi 

oss otillräckliga. Det är inte konstigt att vi känner så, det är naturligt. Vi kommer aldrig 

att kunna ersätta ett barn eller en vuxen som har omkommit, vi kan aldrig reparera en 

skilsmässa eller att be någon som flyttat flytta tillbaka …, men vi kan finnas där som ett 

stöd och ge trygghet från oss själva. Det gäller för pedagoger och andra vuxna att vara 

ett moraliskt stöd under resans svåraste tid. Det finns inga genvägar att ta sig ur den 

svåra sorgen – därför är det relevant att stödpersoner existerar. Att finnas till hands och 

vara uppmärksam på barnet – ge en kram, en klapp på axeln…, att helt enkelt finnas där 

för den drabbade är ett gott budskap.  
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Bilagor 
 

Intervjufrågor till en präst 
 

 Hur definierar du begreppet sorg? 

 Finns det någon barn/ungdomsgrupp kring sorgbearbetning inom kyrkan? 

 Om en kris infinner sig kring föräldrar och barn, vilken blir då din 

arbetsuppgift? Hur går du tillväga? 

 Hur tänker du om pedagoger och deras arbete kring sorg på förskolan/skolan? 

Vilka råd skulle du vilja ge till pedagogerna inom skolan och förskolan när det 

gäller bemötandet av sorg och död i skolan/förskolan? 

 Hur fungerar sammarbetet mellan skolan/förskolan och dig? 

 Är det vanligt att elever eller syskon vill besöka graven på dagtid vid en 

klasskamrats eller ett syskons (eller annan) bortgång? Hur ställer du dig till det? 

  



 

 

 

Intervjufrågor till pedagoger 

 
 Kan du förklara vad kris/sorg betyder för dig? 

 Har du egna erfarenheter kring barn i sorg? 

 Finns det någon krisplan när sorg inträffar? Om det finns en handlingsplan på 

förskolan, hur tycker du att den fungerar?  

 Hur skulle du bemöta en akut händelse på förskolan/skolan, exempelvis vid ett 

dödsfall?  

 Hur agerar du vid dödsfall av ett barns husdjur? Läser ni i litteratur, ser på film 

eller hur går du tillväga? Tar ni upp ämnet ändå fast inget särskilt har hänt?  

 

  



 

 

 

Intervjufrågor till ett barn som upplevt sorg 
 

Vi växlar mellan övergripande och specifika frågor för att barnet ska känna sig tryggt 

och att vi ger de möjlighet att välja vägen i samtalet. Är barnet yngre behöver vi kanske 

ge mer specifika frågor, de kan utrycka sig med hela kroppen. Vi tänker att direkta 

frågor eventuellt kan vara krångligare att förklara än indirekta frågor. Tänker oss mer i 

berättarform, annars kan de känna att kraven på frågorna blir för svåra. Vi vill gärna ha 

böcker, pennor, papper, handdockor etc. med till samtalet med barnet, för att på ett 

lättare sätt samtala vid tillfället vi är tillsammans.  

 Kan du förklara vad sorg betyder för dig? Eller om du är bekymrad/nedstämd 

över något, hur gör du då? 

 Har du varit med om att någon du tycker om blivit sjuk eller varit med om en 

olycka och sedan dött?  

 Pratar du med någon om vad som har hänt?  

 Pratar du med dina kamrater om händelsen?  

 Tycker du att fröknarna på förskolan/skolan hjälper dig i din sorg?  

 Händer det att du känner dig ledsen på förskolan/skolan över det som har hänt? 

Vem går du till om du är ledsen? Vill du berätta om någon gång när du har varit 

ledsen? 

 Har du något bra tips till andra barn som har sorg över exempelvis en släkting 

eller ett husdjur som dött? 

  



 

 

 

Intervjufrågor till en förälder som upplevt sorg 
 

 Hur hanterar du sorgen – kan du beskriva? 

 Hur tog dina barn/sambo - fru det tragiska beskedet?  

 Hur länge var du eller barnen (eventuellt syskon) hemma från 

förskolan/skolan/arbetet?  

 Hur tänker du idag…, kan det vara så att man som förälder blir 

överbeskyddande mot omvärlden?  

 Hur tycker du att förskolan/skolan agerade i er sorg? 

 Följde personalen upp sorgearbetet? Hur lång tid? 

 Tycker du att det är relevant med professionell hjälp efter något traumatiskt?  

 Har du/ni haft en givande och trygg kontakt i ert sorgearbete med personalen?  

 Hur vill du att kontakten – bemötande ska se ut när något barn mister någon 

närstående?  

 

  



 

 

 

Råd till familj och vänner 
 

Dyregrov och Hordvik (1995) menar vidare att ett dödsfall väcker lätt rädslor för att 

ännu en tragedi ska inträffa. Denna känsla som uppkommer kan vuxna och barn ha 

gemensamt. Både stora och små barn kan uttrycka sin rädsla för att något ska hända 

med föräldrarna, eller med den förälder som är kvar i livet. Barnet kan även vara oroligt 

över att de själva ska dö. Om barnet bär på ängslan kan det leda till huvudvärk, magont, 

smärta i nacke, skuldror och huvud. Detta beror på att de spänner hela kroppen under en 

längre tid. Barn i förskoleåldern visar sin ängslan genom att bli extremt klängiga, de vill 

absolut inte släppa iväg föräldern/föräldrarna. Barnet vill gärna sova med en lampa tänd, 

helt öppen dörr – de vill veta att den vuxna människan är i närheten. Om barnet var med 

när dödsfallet inträffade eller om de fann den döde, kan barnet bära med sig farhågor 

varje gång något påminner om det traumatiska som hände. Det kan ha betydelse att 

träna tillsammans med barnet, till exempel om dödsolyckan skedde vid en bilhändelse 

och barnet känner en ängslan varje gång de närmar sig en bil.  

 

Oavsett om dödsfallet inträffat hastigt eller inte, så kommer den upplysningen som 

barnet får, och samtalen som vuxna har med dem, så har det en avgörande betydelse för 

barnets möjligheter att klara av det tragiska som inträffat. Därför är det relevant att inte 

använda parafraser (omdiktning)som exempelvis att hon eller han har rest bort under en 

längre tid, att den döde sover länge, eller att den avlidne har åkt iväg på en resa. 

Dyregrov och Hordvik (1995) skriver också vidare att man inte ska vänta med att 

berätta för barnen om tragedin och att det ska göras innan begravningen äger rum. 

Barnets tillit till föräldrarna ska fortsätta, informationen till barnet måste vara 

omsorgsfull. Vuxna måste tillåta sig att barnen får ställa frågor och att vidare kunna ge 

svar när man kan. Vuxna måste då vidare kunna säga ”jag vet inte” när de inte vet. Då 

hjälper vuxna barnet till en starkare förståelse. Barn har samma behov som vuxna att 

göra dödsfallet verkligt, och den processen sker undan för undan. Därför kan det vara 

viktigt att samtala om det som hänt flera gånger om.   

 

När något traumatiskt inträffat är det relativt vanligt att en förälder låter andra ta hand 

om sitt barn, ibland för en kort stund ibland längre perioder detta kan göra barnen 

oroliga över att deras föräldrar ska försvinna.   

 

När barnet ska ta avsked av den döde kan de exempelvis lämna en leksak, teckning, 

brev eller andra saker som har betydelse för dem själva. Barnet kan även få säga något 

betydelsefullt i den dödes öra, viska något vackert. Efter att barnet varit med och sett 

den döde måste vi vuxna tillsammans med barnet prata om upplevelsen, barnet kan även 

uttrycka sig genom lek och teckningar. Finns det svåra skador på den döde 

rekommenderas dock att barnet är med på sorgeceremonin för att avskedet med den 

döde, detta gör det overkliga verkligt. Genom detta sätt minskar risken för eventuella 

smärtsamma fantasier. Åldersgräns för barn vid begravning eller visning finns inte. 

Längre fram i livet kan det ha en stor betydelse för barnet att de fick delta vid visningen 

av den döde och begravningen.   

 

Några användbara råd till anhöriga: 

 

 Prata ärligt och öppet 

 Undvik missförstånd och förvirring 

 Hjälp barnet med deras tankar och hur de uppfattar situationen 



 

 

 

 Bevara rutinerna 

 Minska barnets oro 

 Minska barnets skuldkänslor 

  



 

 

 

Hej 

 

Vi är två studenter som läser sjunde terminen på lärarprogrammet med inriktning 

naturvetenskap, matematik och teknik emot förskolan vid Gävle högskola. Denna sista 

termin omfattar ett examensarbete på 30 hp. Ämnet på vårt examensarbete handlar om 

barn i sorg. För att få svar på våra frågor har vi valt att skriva en enkät som vi gärna vill 

ha svar på.  

Vår frågeställning i examensarbetet är: 

”Vad behöver barnen i förskolan när de går igenom ett sorgearbete”? Hur vill föräldrar 

och det utsatta barnet bli bemötta av pedagogerna i förskolan? Hur ser 

efterlevandestödet ut? 

Vår förhoppning är nu att få svar på enkäten av dig som arbetar på förskolan. Vi 

förutsätter att personal inom förskolan någon gång under sitt yrkesliv har mött ett barn i 

sorg. Vår avsikt med enkäten är att få en uppfattning om hur bland annat barnskötare 

och förskolärare bemöter barn i sorg.  

Enkäten består av påståenden, ja och nej frågor samt frågor som det krävs ett skriftligt 

svar på. Svaren behandlas anonymt och kommer inte att kunna återföras till dig 

personligen dvs. inga namn på personer eller förskolor kommer att kunna identifieras. 

Det färdiga examensarbetet kommer att kunna läsas på DiVa under Uppsatser.se.  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar: 

Margareta Torell Selin   Lizette Larsson 

Mail: xxxx    Mail: xxxx 

 

 

 

 

 

 

Handledare för examensarbetet är: 

Annie Hammarberg (lektor) 

Tel. xxxx Mail: xxxx 

 

 

 

Frågor  

Hur många år har du arbetat inom 

förskola?_______________________________________________________________ 

 

Jag arbetar med barn i åldrarna: 

 1-3 år 

 3-5 år 

 1-5 år 

 5 år 

 4 år 

 Annan 

åldersgrupp_______________________________________________________ 



 

 

 

Finns det en handlingsplan som vänder sig till barn i sorg på din arbetsplats? 

 Ja 

 Nej 

Om ni har en handlingsplan har du använt den någon gång? 

 Ja  

 Nej 

 Nej, det finns ingen 

Om ni inte har en handlingsplan, känner du att ni skulle behöva en? 

 Ja 

 Nej 

 Handlingsplan finns  

Har något barn i förskolegruppen mött döden under tiden du arbetat? 

 Ja, en farförälder eller morförälder 

 Ja, ett syskon 

 Ja, en förälder  

 Ja, ett husdjur 

 Nej  

 Annat alternativ 

_______________________________________________________________ 

Vilken form av stöd tror du att ett barn som genomgår ett sorgearbete behöver? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Vilket stöd från förskolan tror du en förälder som genomgår sorgearbete förväntar sig 

att få?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Finns det barn på förskolan med annan etnisk bakgrund som har upplevt sorg i sitt 

hemland? Exempelvis mött kriget, eller dylikt. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

På kommande frågor anger du ett svarsalternativ som passar dig bäst: 

Jag har stor erfarenhet av barn i sorg? 

 Stämmer helt 



 

 

 

 Stämmer delvis 

 Stämmer dåligt 

 Stämmer inte alls 

Jag vet hur jag ska bemöta barn i sorg? 

 Stämmer helt 

 Stämmer delvis 

 Stämmer dåligt 

 Stämmer inte alls 

Det är förskolans ansvar att hjälpa och stödja barn i sorg 

 Stämmer helt 

 Stämmer delvis 

 Stämmer dåligt 

 Stämmer inte alls 

Prata om döden med barn är obehagligt och jobbigt 

 Stämmer helt 

 Stämmer delvis 

 Stämmer dåligt 

 Stämmer inte alls 

Jag har ett ansvar som pedagog på förskolan att hjälpa barn i sorg 

 Stämmer helt 

 Stämmer delvis 

 Stämmer dåligt 

 Stämmer inte alls 

Upplever du att föräldrar gärna pratar om döden med dig? 

 Stämmer helt 

 Stämmer delvis 

 Stämmer dåligt 

 Stämmer inte alls 

Upplever du att barn gärna pratar om döden med dig? 

 Stämmer helt 

 Stämmer delvis 

 Stämmer dåligt 

 Stämmer inte alls 

Upplever du att det finns ett efterlevandestöd på din förskola?  

 Stämmer helt 

 Stämmer delvis 

 Stämmer dåligt 

 Stämmer inte alls 

 

Har du något att tillägga i enkäten? 



 

 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________ 

      

Tack för att du tog dig tid! 

 

 

 

 


