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Förord 
 

Efter mycket skratt, gråt och förtvivlan är vi nu äntligen 
snart i mål. Vi vill passa på att tacka våra familjer som 
har funnits vid vår sida och hjälpt oss på olika vis. Stort 
tack till Inger Broberg som har trott på oss och stöttat 

oss när vi som mest behövde det. Men vi vill framförallt 
tacka varandra för ett intensivt men gott samarbete. 
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Sammanfattning 
 
 I denna studie är avsikten att undersöka pedagogers erfarenheter och kunskap om 
sörjande barn. Utgångspunkten för arbetet är tre huvudfrågor som berör barn och sorg i 
förskolans verksamhet. För att få en tillförlitlig presentation av studien har vi studerat 
litteratur, vetenskapliga artiklar och gjort en enkätundersökning till förskolor i olika 
distrikt.  
 
Vi valde även att intervjua personer som har någon form av koppling till ämnet utifrån 
personlig kännedom. Urvalet av personer var bland annat vuxna som förlorat en förälder 
i barndomen och två författare inom ämnet. En av författarna är en legitimerad psykolog 
i specialiserad psykologi vid namn Alte Dyregrov. 
 
Av studien framgår det att det finns okunskap bland pedagogerna om hur de skall 
bemöta barn i sorg. De flesta pedagoger anser att tid och utrymme för sörjande barn 
saknas i verksamheten. Sorg hos barn är något som fortfarande är främmande för de 
flesta och utifrån enkätundersökningen känner de flesta pedagoger att de saknar 
kunskap att hantera barn i sorg. De intervjuade personerna anser att kunskapen om detta 
är något som bör finnas i förskolans verksamhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Barn, Bearbetning, Döden, Dödsfall, Enkätundersökning, Pedagog, Sorg, 
Trauma. 
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Inledning 
 
Vad är sorg? Ordet sorg har för olika personer olika betydelse på vad det är. Att sorg är 
något smärtsamt och något som människor blir ledsna över håller nog många med om, 
men att sorg också är otroligt viktigt känner nog inte alla till. Vi har valt att skriva om 
sorg hos barn när de plötsligt förlorar en förälder eller ett barn i barngruppen. 
 
 Hur skall pedagoger bemöta ett barn som plötsligt upplevt en krissituation? För 
pedagoger är det viktigt att känna till barns olika sorgereaktioner för att på bästa sätt 
kunna hjälpa det utsatta barnet menar Dyregrov (1990).  
Vidare förtydligar författaren hur barns reaktioner på ett dödsfall i närmiljön skiljer sig 
åt. Några barn visar på ett tydligt sätt att de är ledsna, andra kanske visar via 
aggressivitet och andra kanske stänger sorgen inom sig.    
 
Enligt Läroplan för förskolan (Lpfö 98) (Skolverket, 2010) står det att ett arbetslag skall 
ge stimulans och särskild stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag, 
men hur arbetar egentligen förskolan med sorg? Är det något som förskollärare aktivt 
arbetar med eller är det något som de endast bearbetar och diskuterar om när det 
plötsligt inträffar? 
 
 Dyregrov (2007) menar att förskollärare och pedagoger bör vara förberedda på, hur ett 
barn som varit med om dödsfall ska bemötas och hur man skall förhålla sig till en sådan 
situation. Dyregrov anser att man inte skall ” ta det som det kommer” utan att förskolan 
och skolans personal ska ha kunskap kring detta för att på bästa sätt kunna hantera 
händelsen på ett förtroligt sätt som passar det enskilda barnen bäst. Varför just lärare i 
förskolan och skolan måste känna till detta ämne och dess reaktioner som tillkommer 
menar Dyregrov, är för att barnen känner tillit till lärare som de dagligen har kontakt 
med.  
Vissa förskolor och skolor anser att det är lättare att anlita en psykolog eller präst som 
kommer för att prata med barnen. Dock menar Dyregrov att detta är ett sätt att 
undergräva lärarens självklara uppdrag vid ett dödsfall och hantering av barnens sorg, 
då de är extra känsliga för att bygga upp förtroende och tillit hos för barnen främmande 
vuxna. 
  
 
“Om döden ska man viska för då kanske den inte finns. Men om man inte pratar, då 
kanske man inte minns” - Mia Berg 
  



 

2 
  

 
Bakgrund 
I Sverige förlorar varje år över 3000 barn under arton år en förälder enligt statistiska 
centralbyrån. Större delen av barnens vardag spenderas på förskolan/skolan. Lärare av 
olika slag blir en viktig del i barns liv och lärarna blir ofta en trygg punkt i 
verksamheten. Att personal/pedagoger i förskolan ska kunna bemöta barn i sorg borde 
egentligen vara en självklarhet enligt Dyregrov (2010). Men som det ser ut idag får 
varken studenter på lärarutbildningen eller socionomer någon utbildning inom sorg hos 
barn.  
 
Sorgearbete enligt oss är en viktig del i barns uppväxt och tanken är att uppmärksamma 
ämnet för att fler ska bli medvetna om att sorg faktiskt existerar hos barn. Barn behöver 
stort stöd och engagemang från vuxna om de drabbas av ett dödsfall i sin närmiljö. Då 
statistiken visar att många barn förlorar en förälder är det extra viktigt att kunskapen 
förmedlas till vuxna som arbetar med barn.  
 
Vi har dock uppmärksammat att det saknas kunskap inom ämnet på förskolorna samt att 
de flesta pedagoger känner tveksamhet att prata om döden med barnen. Tanken med 
detta examensarbete är att bidra till mer kunskap och mod till att hjälpa barn i 
förskolan/skolan för att kunna hantera och bearbeta sin sorg. Vårt mål i framtiden är att 
sorg hos barn blir en naturlig del i förskolans verksamhet för att på bästa sätt hjälpa de 
utsatta barnen. De flesta är medvetna om att barn inte sörjer som vuxna utan sörjer ett 
tag för att nästa stund springa och leka. Dyregrov (1990) bekräftar detta genom att 
förklara att barn kan springa och leka som första reaktion för att sedan återförenas med 
sorgen och påbörja bearbetningen av den avlidne. 
 
Vi har förstått att sorg är något som är en viktig del i barns utveckling, barn behöver 
känna alla de olika känslorna, positiva som negativa. Tidigare erfarenheter kring sorg är 
att det är något som människor helst inte pratar om i dagliga livet utan det kommer till 
diskussion först när sådan situation uppstått (om ens då). Enligt våra egna erfarenheter 
är ämnet sorg något pedagoger helst inte arbetar med i verksamheten. Många pedagoger 
(och även föräldrar) vill att barn skall få känna glädje och lycka i förhållandet till 
förskolan/skolan. Vi funderar om pedagoger inte vill ta konsekvenser utav ett barn i 
sorg, att de kanske inte anser att det är deras “område”. Många vuxna försöker få barnen 
att glömma när de är ledsna genom att ge dem något eller få dem på andra tankar istället 
för att spekulera och bearbeta ledsna känslor. Vi tror att barns behov av att känna sorg 
är otroligt viktigt för barnens emotionella utveckling och bearbetningsförmåga. Det är 
lika viktigt för barnen som för oss vuxna att kunna berätta om de är ledsna, arga eller 
sårade.  
 
Cooper och Hill Edmonton (2010) undersökte i deras studie om pedagogiska svar till 
uttryck av ilska och sorg i skolan. Deras gemensamma slutsats var att lärare måste hitta 
en känsla för att finna utrymme för sorg och ilska i klassrummet. Författarna menar att 
lärare bör ha kunskap inom området för att elever och barn skall få möjlighet och 
vägledning för att få känna och uttrycka sorg i klassrummet.  
 
Dock visade Dyregrov, Dyregrov och Idsoe (2013) i sin studie att det är många lärare 
som ifrågasätter hur långt lärare ska vara inblandade. Även om de anser att skolan är en 
viktig plats för barn i sorg betonar de genom att säga “vi är inte, och ska inte vara, 
psykologer”. De hävdar att deras begränsningar är kopplade till ett pedagogiskt lärande 
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och uppgifter som ska uppfylla dagen. Enligt studien visade det sig att de dessutom inte 
känner sig lämpliga att förstå och vidta åtgärder vid psykosociala situationer, som 
exempelvis sorg hos barn. Enligt Bøge och Dige (2006) är detta vanligt men något som 
alla vuxna bör veta är att bara genom att vara medmänniska och vara tillgänglig för 
barnens funderingar och reaktioner kan vuxna bidra med oerhört mycket under barnens 
bearbetningsperiod. Detta är något som har undersöks i denna studie genom en 
enkätundersökning till olika förskolor som presenteras senare i resultatdelen. 
 
 Dyregrov, Dyregrov och Idsoe (2013) forskning visade att lärare känner att de inte har 
tillräckligt med kunskap och kompetens hur de ska förhålla sig till barn som har utsatts 
för trauma. Det har även framkommit att de är osäkra när de behöver tillkalla 
specialiserad vård till barnet. Undersökningen som Dyregrov, Dyregrov och Idsoe har 
gjort genom enkäter svarade 80 % av lärarna att de hade otillräcklig med utbildning hur 
de skulle hantera döden när det uppstår sådana situationer. 
 
 Slutligen svarade 45 % av lärarna som deltog i studien att de undviker ämnet döden 
eftersom de känner sig hjälplösa och vet inte hur de ska bemöta ett barn i sorg. Utifrån 
underlaget från de vetenskapliga artiklarna bestämde vi oss för att fördjupa oss i ämnet. 
Dock valde vi att begränsa ämnet genom att endast undersöka sorg hos barn i samband 
med dödsfall i närmiljön, då vi anser att sorg är sådant stort begrepp. Sorg hos barn 
behöver inte vara svårt att arbeta med i förskolan då det hela tiden upplevs på olika 
nivåer, ibland genom att barn har tappat sin leksak eller i svårare sammanhang som vi 
valt att fördjupa oss i. Tanken är att förmedla sorgens betydelse i förskolan och även 
vikten över att våga samtala om döden.  

Syfte/ frågeställningar 
Syftet med vårt examensarbete är att belysa barns sorg och reaktioner vid dödsfall. Men 
även hur pedagoger kan bemöta och hjälpa sörjande barn i barngruppen. Studien 
kommer slutligen kartlägga hur det ser ut på förskolorna idag, samt vad pedagoger har 
för åsikter om sorg i verksamheten.  
Som tidigare nämnts får varken studenter på lärarutbildningen eller socionomer någon 
utbildning inom barn i sorg, och då statistiken på dödsfall är så hög vill vi belysa ämnet 
för att fler skall känna sig trygga inom området av sörjande barn.  
 
Tanken med studien är att motivera fler pedagoger att våga prata om sorg och döden i 
verksamheten för att göra barnen medvetna om att det är en naturlig process i livet.  
I studien kommer fokus ligga på följande tre frågor:  
 

1. Hur kan pedagoger hjälpa barn i sorg på bästa sätt i barngruppen? 
 

2. Hur ser den aktuella kunskapen ut hos lärarna inom barn i sorg?  
 

3.  Är sorg och döden något som pedagoger diskuterar tillsammans med barnen på 
förskolan?  

 

Centrala begrepp  
Pedagog är ett av några centrala begrepp som kommer att tas upp i examensarbetet. När  
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pedagog nämns syftar det till vuxna som arbetar tillsammans med barn, det vill säga, 
barnskötare, förskollärare, fritidspedagog och lärare i tidigare åren. Med begreppet, 
närmiljö menar vi någon i familjen eller någon i barngruppen.  
 

Metod 
 
Under detta avsnitt kommer det att presenteras hur de olika tillvägagångssätten för detta 
examensarbete utförts. För att slutligen som läsare kunna läsa om våra synpunkter på 
hur dessa val av metoder har fungerat i praktiken. Vi har valt att kategorisera de olika 
val av metoderna för att läsaren ska få en struktur i läsningen.  

Datainsamlingsmetoder 
Vi har valt att använda oss av metodtriangulering, där det används flera olika metoder i 
samma undersökning. Larsen (2009) påvisar att denna metod är tillförlitlig då de olika 
metoderna har svagheter och styrkor. Genom att använda sig av flera metoder 
kompletterar metoderna varandra och vi kan få ett rättvisande resultat. Vi använde oss 
av enkäter som vi delade ut till förskolorna för att undersöka vad pedagoger hade för 
kunskap och tidigare erfarenhet. 
För att få svar på våra frågor har vi intervjuat personer med olika erfarenheter inom 
ämnet. Med dessa intervjuer hoppades vi att kunna jämföra mellan enkäter och 
intervjuer och se vilka kunskaper som saknas i förskolan. På detta sätt får vi en bättre 
uppfattning om hur sorg hos barn ser ut i dagsläget.  

Urval av deltagare 
För att få så bred information som möjligt så valde vi att utföra undersökningen i två 
städer. I den ena staden bor det ca femton tusen invånare och den andra staden bor det 
cirka nittiotusen invånare.  
 
Vi delade upp enkäterna emellan de två olika städerna och en lottning gjordes. För att 
vara säkra på att vi inte skulle påverka valet av förskolor så skrev vi namnet på 
förskolorna på små lappar och lade dem i en hink och sedan gjordes en dragning av 
vilka förskolor som skulle ingå i vår undersökning.   
 
Den andra metoden vi valt att använda är kvalitativmetod genom att intervjua sju 
personer med erfarenhet av barn i sorg. De personer vi valde att intervjua är personer 
med olika kopplingar till barn i sorg för att få ett bredare perspektiv på studien.  
De intervjuade som har medverkat i studien är följande: 
 

• Präst 
• Pedagog 
• En förälder som mist sitt barn  
• Två nuvarande vuxna som förlorande en förälder som barn 
• Alte Dyregrov (känd författare inom sorg och barn) 
• Mia Berg (författare, föreläsare och journalist)  

 
 
Vi valde ut dessa personer eftersom vi visste att de hade erfarenhet och koppling till 
barn och sorg. För att få en fördjupning i vårt arbete valde vi personer med olika 
kopplingar kring sorg. Vi intervjuade sammanlagt sju personer med olika erfarenheter 
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av barn och sorg, några med egna erfarenheter och andra som hanterat barn med sorg. 
Vi har fått möjlighet att intervjua författaren Atle Dyregrov som är känd för sin 
forskning om barn i sorg. Dyregrov har skrivit mycket av den litteratur som vi har 
grundat denna undersökning på. Vi intervjuande honom via mailkontakt då det inte 
fanns möjlighet till att ses. Då fick vi möjlighet att få svar på frågor som vi inte kunde 
finna i litteraturen. Vi har även fått intervjua författaren Mia Berg till vårt arbete. Mia 
Berg har skrivit boken ”Dödsviktigt” och förlorade själv sin pappa i barndomen. 
 Mia har varit en stor inspirationskälla för oss och vi har fått ett stort stöd från henne för 
att kunna genomföra denna uppgift.  

Enkäter 
Av de fem förskolor som valdes ut, tillfrågades därefter pedagogerna på förskolorna om 
de ville delta i vår undersökning om barn och dödsfall.  
 
Huvudsyftet med enkäten var att ta reda på om pedagogerna hade erfarenhet av barn i 
sorg. I enkäten ingick frågor om pedagogen hade någon form av förkunskaper för att 
bemöta barn i sorg. En fråga ställdes också om det fanns någon krishanteringsplan på 
förskolan. 
Enkäten hade åtta frågor, se bilaga 2. Frågorna bestod av fasta svarsalternativ som ja, 
nej eller vet ej men enkäten innehöll även tre frågor där vi ville få ut egna svar av 
pedagogerna. Ja eller nej frågor med möjlighet till egna kommentarer användes 
eftersom vi ansåg att vi skulle få ut bästa svaren genom att använda båda delarna. 
Femtio enkäter delades ut varav elva pedagoger svarade. Svaren på dessa 
sammanställdes sedan i ett diagram. 

Procedur 
Vetenskapsrådet (www.vr.se) hänvisade om Forskningsetik: “Forskningsetik rör frågor 
om hur man i forskningen tar hänsyn till och skyddar olika deltagare och 
försökspersoner som berörs av forskningen”. Hänsyn togs till detta när vi skulle utföra 
våra intervjuer- och enkätundersökningar. 
 
Följebrev delades ut till de fem förskolor vi hade valt ut till undersökningen där det 
framgick vilka vi var, vad vi studerade och vilken Högskola vi tillhörde samt en kort 
men konkret beskrivning om vad ämnet handlade om, se bilaga 1. Vi var noga med att i 
brevet påpeka att svaren skulle vara helt anonyma och att varken förskola eller kommun 
skulle nämnas i undersökningen. Vid intervjuerna kontaktades personen i fråga via 
telefon eller mail där vi berättade vilka vi var, syftet, vilken utbildning vi gick och 
varför vi valde att kontakta just dem. När vi tog kontakt med personer som skulle 
intervjuas berättade vi hur intervjun skulle gå till och om de hade något emot att bli 
bandad vid intervjun i så fall skulle vi tillsammans hitta en annan lösning. Intervjuer 
gjordes individuella och spelades in och transkriberades för att sedan användas i 
studien.  
Platsen valdes ut där den som skulle intervjuas kände sig bekväm och avslappnad att 
sitta och bli intervjuad.  
 

Etiska ställningstagande 
Vi valde att följa vetenskapsrådet riktlinjer för denna undersökning. Dessa riktlinjer 
framhäver fyra avgörande forskningsetiska grundregler (Vetenskapsrådet 2002). De 
innefattar informationskrav, samtyckeskrav, konfidentiellt  
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krav och nyttjandekrav. Nedan följer en kortare beskrivning av dessa. 
 
Informationskravet: Sammanfattas på så vis att forskaren ska informera om 
forskningens syfte till de berörda. Här framgår det även att de intervjuade kan när som 
helst under intervjun avbryta utan vidare förfrågningar eller konsekvenser.   
  
Samtyckeskravet: Deltagare som skall delta i undersökningen har rätt att bestämma 
själva över sin medverkan i studien. Om det inte är möjligt för personen att delge sitt 
samtycke kan förmyndare ges det ansvaret (ej aktuellt i denna studie). 
 
Konfidentiellt krav: Involverar personers integritet. De personuppgifter forskaren 
tillhandahåller ska lagras så att obehöriga inte kan ta del av dem.   
 
Nyttjandekravet: Innebär att uppgifter insamlade om personer i undersökningen endast 
får användas i forskningssyfte. Informationskravet har uppnåtts genom att informera 
personalen på skolan/förskolan samt vårdnadshavarna om studien. Samtyckeskravet 
genom underskrift på följebrevet från vårdnadshavarna samt att barnen blivit tillfrågade 
vid varje tillfälle.  

Studiens tillförlitlighet  
Vi var noga när vi utförde vårt urval till intervjuer att de personer vi skulle intervjua 
hade många års erfarenheter inom yrket. För att vara säker på att det var en tillförlitlig 
källa valde vi personer utifrån personlig kännedom.  
Prästen Maria som vi fick möjlighet att intervjua har 31 år inom yrket som präst och har 
jobbat 12 år som sjukhuspräst. Maria har även egen erfarenhet av att förlora ett barn då 
hennes son dog 1988 då han endast var 5 år.  
Maria kände vi till sedan tidigare och är enligt oss en säker källa och som gett oss 
mycket kunskap inom området på grund utav hennes arbetstitel.  
Pedagogen vi intervjuade till studien har 34 år inom yrket och även där visste vi genom 
pålitlig kontakt att hon hade erfarenheter inom barn i sorg. 
Av de personer som vi fick möjlighet att intervjua till vårt arbete var det bara Atle 
Dyregrov som vi inte känner personligt men som vi ansåg var en pålitlig källa då han är 
en känd författare inom yrket och har även ett kriscentrum i Norge för barn i sorg där 
han är VD sedan 25 år. Vi gjorde efterforskning för att kunna avgöra om han kunde vara 
en säker källa till arbetet vilket vi ansåg efter vår forskning.  
Författaren Mia Berg kände vi till personligen och visste om hennes bakgrund 
(erfarenheter) och är även en pålitlig källa som har inspirerat oss i vårt arbete. Utifrån 
valet av dessa personer kände vi att vi skulle kunna fylla vår brist på kunskap inom 
ämnet, barns reaktioner i samband med dödsfall.   
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Metoddiskussion 
Vi anser att intervju med ljudupptagning var den metod som skulle passa oss bäst för att 
vi skulle få en möjlighet att lyssna och reflektera över intervjun flera gånger. Vi anser 
även att ljudupptagning är en bättre metod än filminspelning när det gäller att intervjua 
vuxna då man lättare kan dölja ljud- upptagaren så att den intervjuade slipper känna sig 
bevakad och därmed minska eventuella stressbesvär. 
 
Ljudinspelningarna har bidragit till att vi efter intervjun har haft möjlighet att diskutera 
och reflektera över hur vi uppfattat intervjun. Det har också gett oss möjligheten att 
analysera materialet på ett lämpligare sätt än om vi skulle använda oss utav löpande 
protokoll, det vill säga fortlöpande skriva ner anteckningar om vad som sägs under 
intervjuer, Björndahl (2005). Den största anledningen till valet av 
ljudupptagningstekniken var också för att vi kunde dela upp oss och inte behövdes på 
samma plats samtidigt under en intervju. Vi valde att dela upp intervjuerna dels för att 
den intervjuade skulle känna sig tryggare men även för att vi skulle kunna få ytterligare 
ett perspektiv på intervjun när vi sedan tillsammans transkriberade den och kunde 
diskutera om hur vi tolkade den. Vi ansåg att detta var ett bra sätt som passade oss båda 
och de intervjuade personerna bäst då det är sådant känsligt ämne, men vi såg även 
möjligheten till en bättre kvalité på arbetet genom att använda oss av denna metod.  
 
Vi ansåg att enkätundersökningen bidrog mycket för att pedagogerna fick chansen att 
vara helt anonyma och fick lägga svarsenkäten i ett brev. Dock ansåg vi att det var för få 
pedagoger som tog sig tiden att svara på vår undersökning. Även fast vi hade ett 
slutdatum på vår enkätundersökning fick vi inte in tillräckligt med svar för att få ett stort 
perspektiv på hur det ser ut i de olika kommunerna. Tanken var från början att se om det 
fanns någon skillnad på kompetens och erfarenhet i de olika distrikten och om det fanns 
det, kunna utvärdera varför. Dock fick vi tänka om och detta resulterade i att vi inte 
jämförde kommunerna utan sammanställde resultatet i ett diagram. Dock kände vi att 
tillförliten till en enkätundersökning inte är lika stark som till en fysisk intervju. Men 
resultatet utifrån undersökningen anser vi ändå är tillförlitlig.   
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Litteraturgenomgång  
 

Bemötande i förskola och skola. 
Dyregrov (1997) skriver om hur vuxnas hantering och bemötande av sorg kan försvåra 
barns sorg, när det gäller dödsfall. Dyregrov anser att barn som har varit med om ett 
dödsfall i familjen mår oftast bäst av att gå tillbaka till förskolan/skolan så tidigt som 
möjligt. Chesterson (2011) är också inne på samma linje att barn ska återförenas med 
skolan så tidigt som möjligt och därför gäller det att ta kontakt med personalen på 
förskolan/skolan för att komma fram till en lösning som passar det utsatta barnet bäst. 
Många ställer sig frågan om det verkligen är rimligt för barnen att gå tillbaka till skolan 
så pass tidigt då vuxna ibland brukar bli sjukskrivna flera månader efter att ett dödsfall 
har inträffat. Enligt Chesterson mår barnen bäst av att få vara tillsammans med 
kamraterna och glömma allt för en stund istället för att vara hemma med en förälder 
som sörjer. 
Chesterson förklarar att vissa barn vill att kompisarna ska få reda på det av läraren innan 
barnet själv kommer till skolan, andra vill helst berätta det själva. Det finns även barn 
som inte vill att kompisar eller lärare informeras om dödsfallet.  Hur det ska hanteras 
kan bli/vara en svår fråga. Enligt Chesterson känner det drabbade barnet att hen har 
tappat kontrollen över vad som kan hända och inte får hända. Därför är det viktigt att 
låta barnet vara delaktig i beslutet hur vidare information skall förmedlas till kamrater 
och lärare. Dyregrov (1997) och Chesterson (2011) anser att det är viktigt att barnet 
själv får bestämma om barnet vill prata om dödsfallet och med vem, lärare skall inte 
påtvinga hen att prata om det med dem om barnet inte känner sig redo. 
 
 Dyregrov (2007) anser att tilliten till vuxna, när ett barn har förlorat en förälder, är 
otroligt begränsat och vid ett dödsfall skall barn prata med vuxna som de redan känner 
som exempelvis pedagoger, familj, eller kamraters föräldrar. Om skolan/förskolan 
anlitar en präst eller psykolog som skall berätta för barngruppen att en i närmiljön har 
dött, kan det vara svårt för barnen att ta till sig informationen. Barnen saknar nämligen 
en relation till den vuxna och har därför även svårt att öppna sig för någon ny under 
dessa omständigheter menar Dyregrov. 
Han anser därför att lärare måste vara förberedda på att detta kan ske och hur vi skall 
bemöta barnen i barngruppen och inte anlita andra till att ta över den biten. För enligt 
Dyregrov är det lärarens plikt att kunna hantera dessa typer av situationer som samtal 
med barngruppen och det drabbade barnet.  
Det är särskilt viktigt för det drabbade barnet att få känna trygghet och tillit när hen 
kommer tillbaka till förskolan/skolan. Däremot är det viktigt att personalen i förskolan 
har ett samarbete med vårdcentral eller sjukhuset för att på bästa sätt hantera och 
förbereda barngruppen om det har inträffat ett dödsfall bland barnen eller något barns 
förälder. Men de som ska besvara barnens frågor och finnas där för barnens olika 
reaktioner är pedagogerna som barnen har en relation till anser Dyregrov. Gäller det 
förskolan bör barngruppen få reda på det. Det kan vara svårt att veta hur man skall 
berätta för barngruppen att ett dödsfall har inträffat. Det enklaste sättet enligt Dyregrov 
är att via sagor diskutera och titta på döda insekter/djur och på så sätt förbereda barnen 
så att de får en förståelse vad döden innebär och att döden inte blir lika skrämmande. Då 
förskolebarn har olika nivåer av begreppsuppfattning är det viktigt att kontrollera att 
barnen har förstått så det inte sker något missförstånd. Dyregrov (2007) menar att 
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informationen till barnen ska vara enkel, konkret och framförallt sann. Chesterson 
(2011) skriver att om det döljs saker och att sanningen inte informeras till barnen skapar 
barnen egna fantasier om vad som har hänt som ofta är värre än vad som egentligen har 
inträffat. Barnen kan även anklaga sig själva för det inträffade och då är det viktigt att 
poängtera att barnen inte har något med dödsfallet att göra, detta kan barnen behöva bli 
påminda om flera gången dagligen av både personal och närstående. 
 
 Det är viktigt att vuxna låter barnen få uttrycka sina känslor och ger de tillåtelse att 
reagera på olika sätt anser Dyregrov (2010). Därför är det vår plikt som närstående eller 
som pedagoger informera barnen att de varken behöver hålla sina tankar eller reaktioner 
inom sig utan att de fritt får reagera, känna och tycka och gärna prata om det öppet. 
Särskilt viktigt är det att pedagoger i förskolan och skolan stimulerar vänskapskontakter 
så att barnen behåller sitt sociala nätverk samt för att barn hellre söker sig till sina 
vänner än till vuxna för att få stöd. 
 
Trauma vs Sorg 
Dyregrov (2010) beskriver att barn som har genomgått trauma behöver trygg närhet 
omkring sig som föräldrar och vänner.  
Barn behöver sin trygghet när det har genomgått något traumatisk och de behöver sina 
rutiner. Det gäller att hålla fast vid fasta måltider, sovtider som de haft innan.  Trauma 
är något som sker traumatisk och oförutsett. Något som sker fort och som gör att barnet 
drabbas av långvariga problem som exempelvis psykisk påfrestning. Det kan vara att en 
förälder plötsligt går bort i en olycka eller att barnet blir vittne till en olycka. Som vuxen 
är det viktigt att gå igenom händelsen med barnet för att skapa en helhet. Detta är viktigt 
för att längre fram i tiden ha det som stöd om vad som inträffade och för att slippa 
eventuella fantasier som ofta är värre än vad som egentligen skedde. Det gäller att 
fungera som stöd för barnet och låta det uttrycka sina känslor genom lek, teckning, 
verbalt eller kroppsligt.  
Dyregrov menar att trauma och sorg är två olika saker, men när ett barn drabbas av ett 
dödsfall i sin närmiljö, förälder eller syskon exempelvis, kommer barnet i största 
sannolikhet att uppleva både och. Trauma kan påverka barnets förmåga att visa och 
uttrycka sina känslor. Dyregrov menar också att empati och medkänsla hos barn som 
har drabbats av trauma påverkas då de får svårt att känna det för andra medmänniskor. 
De blir mer otrygga i sin vardag och har svårt att lämna sin “trygghets bas” och blir mer 
beroende av sin mamma/pappa än tidigare. 
Det kan vara svårt som vuxen att riktigt veta när trauma är “färdigarbetat” hos ett barn. 
Dyregrov tar upp några punkter som är nyttiga att tänka på när man ska se utvecklingen 
hos ett barn i trauma. Dels ska barnet visa tecken på att de kan hantera de känslor som 
är förknippat med de traumatiska minnena, alltså att minnena inte styr barnet utan att 
barnet kan kontrollera dem istället. Samt ska barnet kunna återberätta händelsen i en 
berättande form. Denna ska innehålla en början, mitt och slut, med det menar Dyregrov 
att berättelsen ska vara en sammanhängande historia om incidenten. Slutligen ska 
barnets självkänsla och självförtroende kommit tillbaka som de var tidigare innan 
traumat. Klarar barnet av dessa punkter kan barnet sedan arbeta vidare med sorgearbetet 
avslutar Dyregrov.  
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Kommunikation 
Det är viktigt att vuxna har en öppen och ärlig dialog med barn om döden anser 
Dyregrov (1990). Inträffar ett dödsfall inom familjen hos ett barn är det viktigt att hålla 
sig till sanningen. Dyregrov anser att det inte finns någon anledning till att hålla saker 
hemligt för barn då det lätt kan bidra till att barn förenar det abstrakta med det konkreta. 
När en vuxen har mist sin partner eller någon annan i närmiljön kan det vara svårt att 
hantera situationen och hur man skall berätta det för barnen. Genom att vara ärlig och 
informera direkt för barnen om vad som har hänt slipper barnen höra det på annat håll 
som i värsta fall kan leda till olämpliga konsekvenser menar Dyregrov. Det vi skall 
tänka på när vi skall berätta för barnen om ett dödsfall är att det är viktig att vara 
konkret genom att exempelvis säga “pappa har dött” istället för “pappa har gått bort” 
menar Dyregrov (1990) och Chesterson (2011). Har vi sagt till barnen exempelvis att 
”pappa har gått bort” kan funderingar hos barnen bli att de undrar vart pappa har gått. 
Har han gått till affären? Varför vill han inte komma tillbaka till oss? Men är vuxna 
konkreta från början bidrar det till en lättare förståelse hos barnen.  
Det här med att blanda in religiösa begrepp hos barn när ett dödsfall har skett är inte 
aktuellt om inte religion är en naturlig del i barnens vardag anser Dyregrov. Däremot 
om så är fallet skall man hålla sig till enkla uttryck för att det inte ska ske en förvirring 
hos barnet. Dyregrov skriver att istället för att uttrycka sig att “Gud tyckte så mycket 
om mormor så därför kom han och hämtade henne” ska vi förenkla det genom att 
exempelvis säga “Gud kommer att ta hand om mormor nu” (s.63). 
 Genom att vara öppen och ärlig till barnen skapas en tillit till vuxna och barnen 
behöver inte söka informationen om vad som har hänt hos andra menar både Dyregrov 
(1990) och Chesterson (2011).  

Reaktioner 
Barn kan reagera på olika sätt när de får besked att deras föräldrar eller förälder inte 
klarade sig eller att lillebror drunknade och dog. Det vanligaste är att barnen får ångest 
och en rädsla att den andra föräldern också ska dö. 
Ledsamhet är även en reaktion som ofta kan ses hos barn. De barn som har förlorat 
någon nära behöver ofta närhet och kan bli ”klängiga” på vuxna och vill gärna sitta i 
knä. Dyregrov (2007) och Chesterson (2011) beskriver detta tydligt i sina böcker och 
det gäller som pedagog att vara uppmärksam på barnets beteende för att kunna hjälpa 
det genom sorgen och bearbeta sorgen på bästa sätt. 
Några av författarna som Ekelund och Dahlöf (2009) och Chesterson påpekar att barn 
även kan reagera genom ilska även om det inte är en lika vanlig reaktion hos barn som 
ångest och ledsamhet. Bøge och Dige (2006) däremot tycker det är väldigt svårt att dela 
in sorgereaktionerna i olika grupper eftersom barn reagerar olika och känner olika 
sorger så alla känslor är unika hos olika barn.  
Det som Bøge och Dige anser är viktigaste uppdraget hos vuxna, är att vuxna är 
uppmärksamma på barnet och dess beteende. Uppmärksammar man att det blir 
förändringar av beteendet hos barnet i samband med sorgen kan det finnas en risk till 
oro menar de.   
Barn får ofta skuldkänslor enligt Bøge och Dige och vilket även Gyllenswärd (1997) 
poängterar, barnen tror ofta att det är deras fel. Barn kan lätt tro att det är deras fel att 
mamma dog, att deras fantasier gjorde att mamma dog och att överdriven snällhet hos 
barn kan vara ett tecken på skuldkänslor och att de vill göra allt bra igen. De kan tänka 
att om de är riktigt snälla kanske mamma kommer tillbaka eftersom små barn inte 
förstår begreppet aldrig och därför inte förstår att en död inte kan komma tillbaka. Men 
det kan även bli tvärtom att barnen blir bråkiga enligt Gyllenswärd för att få skäll och få 
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det straff de själv tycker de “förtjänar”. Barnen straffar sig själva för att de har 
skuldkänslor av dödsfallet.                                               
 
Vissa påstår att små barn inte kan känna sorg vilket författarna Bøge och Dige (2006), 
Gyllenswärd (1997) och Chesterson (2011) motbevisar. Enligt dem kan små barn känna 
sorg och barns sorg är ofta djup och långvarig. Att många inte tror att barn sörjer tror 
författarna kan bero på att barn ofta inte visar sina känslor utåt som vi vuxna gör. De 
sörjer inte som vuxna vilket kan missuppfattas och tolkas som att de inte förstår sorg 
och att de inte kan sörja. Barn sörjer olika beroende på olika faktorer som ålder, 
personlighet, relation till den döde samt stödet från omgivningen. Gyllenswärd (1997) 
nämner att barn som har varit med om att mist en nära anhörig har lätt till att bli 
deprimerade och lätt till att få svår stress eftersom barnen krävs på anpassning när ena 
föräldern dör. Barnen har enligt Gyllenswärd mycket större risk att utveckla psykiska 
problem senare i livet när de blir äldre jämfört med barn som inte har mist någon enligt 
undersökning som gjorts. Omgivningen har en stor betydelse för barnet och dess 
utveckling. Får barnet en bra förutsättning av omgivningen minskar risken för psykiska 
problem längre fram. 

Sorgens tre sidor 
Sorgen har tre sidor som sörjande barn måste gå igenom. 
I boken Du, barnet och sorgen refererar författaren Huntley (1996) till Sandra Fox i 
boken : ”Good grief: helping groups of children when a friend dies ”(s.49) som säger att 
sörjande barn måste klara av tre saker för att kunna komma igenom sorgen och det 
är: Att förstå, att sörja och att minnas. 
 
Att förstå innebär att barnen måste förstå att de döda inte längre kan komma tillbaka till 
oss något mer och att de inte är vid liv alltså inte andas. För att barnen ska förstå att de 
döda inte längre kommer att finnas med i deras vardag så måste vuxna ge barnen 
konkret information på deras nivå och språk för att de ska kunna ta till sig 
informationen. Ekelund och Dahlöf (2009) påpekar att när vi pratar med små barn om 
döden så gäller det att vuxna är konkreta så att barnen förstår. Vad innebär det 
egentligen att vara död? Författarna anser att vuxna ska förklara för dem vad död 
innebär, att man inte kan röra sig, inte heller andas, inte prata eller tänka, samt att man 
heller inte kan det idag och inte heller imorgon. Barn behöver höra flera gånger att den 
personen som är död inte kommer tillbaka för att ta in informationen. Pedagogerna 
måste därför berätta för barnen att det inte fanns något som de kunde göra, att det inte är 
deras fel. Även att pedagogerna/förskollärarna säger att det kommer komma perioder 
som man är ledsen och att det är inte farligt att vara ledsen och att som pedagog 
kommer finnas till hands att kunna prata med.  
  
Att Sörja innebär att känna sorg och bearbeta den man mist.  Det innebär att arbeta sig 
igenom de känslor som ingår i sorg enligt Huntley (1996). Att sörja och vara ledsen är 
en del av bearbetning och är viktig punkt hos barnen. Utan att sörja kan barnet inte gå 
vidare menar Dyregrov (2007).  
 
Minnen- enligt Huntley (1996) behöver barn göra något konkret för att minnas personen 
som gått bort och det kan tillexempel vara att plantera ett minnesträd eller blomma som 
blommar år efter år. Att minnas personen efter dödsfallet är ofta viktigt eftersom 
minnena ofta blir svagare alltefter som åren går. Berg (2012) anser också att det är 
viktigt att vuxna hjälper barnet att minnas de döda genom att samtala om dem eller 
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besöka deras grav kontinuerligt, barnen kan ta med sig teckningar som de ritat och 
lämna på gravplatsen exempelvis.  

Bearbetning 
Barns utveckling ligger hos vuxna och enligt Bøge och Dige (2006) räcker det inte att 
vuxna ber barnen komma till dem när de behöver prata när de är ledsna. Utan vuxna 
måste bjuda in till samtal och visa för barnen att de finns där och de är öppna för att ta 
emot barnens funderingar och känslor. Att hjälpa barnen genom en stor sorg är att 
hjälpa dem att utvecklas. Det förskollärarna gör för barnen i den svåra situationen 
kommer de att bära med sig senare i livet. För om barnen får uppleva ännu ett trauma 
ges möjligheter att kunna hantera situationen bättre. Genom att pedagogerna ger barnen 
en trygghet och omsorg vid en traumatisk situation visa de att de bryr sig och att de vill 
dela det sorgliga tillsammans med dem.  
Vi präglas av våra erfarenheter som vi fått i vår uppväxt och det är det pedagoger kan 
styra och hjälpa barnen med genom att finnas till hands när sorgen dyker upp och ge 
dem en trygg hand genom sorgen. 
 
Ekelund och Dahlöf (2009) lyfter fram att barn blir hjälpta genom sorgen om vuxna är 
tydliga med vad som hänt och att vuxna inte lämnar någon information som är otydlig. 
Detta som tidigare nämnt kan lätt leda till missförstånd. Leken är ett bra sätt för barnen 
att bearbeta sorgen men även som Ekelund och Dahlöf skriver om att barn behöver höra 
att alla som har förlorat någon nära är ledsen, och det är okej att vara ledsen. Att vara 
ledsen och känna sorg är något barn inte är van vid och som författaren Dyregrov 
(2007) påpekar. Vuxna är vana att känna sorg och att gråta och de flesta vuxna vet att 
det går över fast vi vid tillfället känner att det känns hopplöst. Vuxna har även 
erfarenhet att det förr eller senare går gråten över. För barn är det något skrämmande 
eftersom de inte har någon sorts erfarenhet av att gråten går över, det är då extra viktigt 
att vuxna tar tid och förklarar för barnen att gråten inte varar för evigt det är något som 
även vuxna känner när de mist någon eftersom saknaden är stor. 
 Dyregrov tar upp exempel på tecken som visar att barnet har bearbetat och tagit sig 
igenom traumat men han påpekar även att sorgen följer med oss livet ut. Författaren 
menar då att barnet kommer vara extra känsligt och sårbart om samma situation dyker 
upp men kan då hantera situationen bättre eftersom barnet har tidigare erfarenheter av 
sorgearbetet. 

Ritualer inom förskolan 
Det finns olika ritualer vid ett dödsfall som exempelvis att barnen ska få se den avlidne 
personen eller vara med på begravningar. Men det finns också ritualer inom förskolan 
som bidrar till att sorgen hos det lilla barnet kan bearbetas på ett bättre sätt. Dyregrov 
(1990) har tillsammans med organisationen rädda barnen utarbetat en bok för sorg hos 
små barn. Där kan vi läsa om yngre barns sorgeprocess när ett barn i barngruppen dör 
eller en förälder till ett barn dör. Dyregrov menar att kamrater från förskolan gärna skall 
få vara delaktig i begravningen (med familjens godkännande) om det önskas från 
barnen. Dyregrov poängterar att det ibland kan uppstå situationer där barngruppen 
kommer bort (tappar fokus)under själva ceremonin och för att undvika det kan 
barngruppen komma en timme tidigare än själva ceremonin så att de i lugn och ro kan ta 
farväl av sin kamrat. Förskolan kan även besöka graven tillsammans med barngruppen 
där de kan lämna teckningar, blommor eller bara leka. Under vissa omständigheter 
kanske det är svårt att ta med en hel barngrupp till en begravning eller kyrkogård, då är 
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det bra att veta om att det finns ritualer som pedagoger kan göra på förskolan. Dyregrov 
(1990) föreslår att en minnesstund i förskolan kan se ut på följande sätt: 
 
• Barnen samlas 
• Ett ljus tänds, gärna tillsammans med blommor och ett foto av det döda 

barnet/föräldern 
• Förskolläraren/pedagogen säger några ord om barnet (exempelvis en lättare 

förklaring om hur barnet var som person) 
• Avsluta med en passande sång eller musik 
 
 
Bøge och Dige (2006) skriver om ritualers betydelser för barn. Genom ritualer kan 
barnen få uttrycka det de inte kan förmedla via ord, hindra fantasier och göra det 
overkliga verkligt. Ritualer bidrar också att det skapas struktur och ordning i kaos. 
Enligt Bøge och Dige skapar ritualer i förskolan gemenskap och stöd bland barnen. Med 
rituella medel bidrar det till förståelse för situationen. Bøge och Dige poängterar lekens 
betydelse i de rituella i förskolan. För när barnen leker utför det samma ritualer som 
vuxna fast genom leken. För i leken skapar barnen förståelse och känslomässig 
upplevelse av sin situation menar Bøge och Dige.  Dyregrov (1990) anser också att det 
är viktigt att vi uppmärksammar det döda barnet under det pedagogiska året genom 
tända ljus på den döda kamratens födelsedag. Även genom att ha ett fotografi på barnet 
tillgängligt så att barnen lätt kan titta och samtala för att visa att det är tillåtet att prata 
om det. 
 
Något som är viktigt att benämna är att de yngre barnen har svårare att hantera sorg och 
då passar det bäst med enkla och konkreta råd till dem. Dyregrov (1990) tar upp ett 
värdefullt exempel: ”Vad ska vi göra idag om det kommer dumma tankar om det som 
hände?” Här menar Dyregrov att barnet får möjlighet att använda sig utav sin fantasi 
och lättare kan sortera bort de ”dumma” tankarna och göra några positivt utav det. Det 
är viktigt att vi följer barnens resa i sitt sörjande, och det är lika viktigt att vi talar om 
för barnen att vi kommer finnas där för dem under en tid framöver.  
Det är nyttigt för barn i sorg att veta att de kommer att få stöd och hjälp under tiden de 
bearbetar sorg och trauma menar Dyregrov (2010). 
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Resultat 
 
I detta avsnitt av arbetet är tanken att läsaren ska kunna ta del av vårt resultat utifrån en 
strukturerad och tydlig presentation. Nedan är sammanställningen från vår 
enkätundersökning som vi skickade ut till förskolorna, se bilaga 2 för hela 
frågeformuleringarna. Utöver diagrammet kommer en sammanställning i en löpande 
text av kommentarerna som vi sedan kommer att analysera i diskussionen. Resultatet av 
intervjuerna kommer att presenteras i en löpande text där endast de intervjuade 
personernas åsikter delges. En sammanställning utifrån samtliga resultat kommer du 
som läsare kunna ta del av under rubriken ”resultatanalys” längst ner i detta kapitel.  
 

Enkäter- Resultat 

I enkäten ställdes frågan om pedagogen hade någon erfarenhet gällande barn som 
förlorat någon förälder. Av elva pedagoger svarade två att de hade erfarenhet av 
dödsfall. En av pedagogerna hade erfarenhet av att ett syskonpar som förlorade sin 
mamma (se figur 1). 
 
På fråga två ställdes frågan om pedagogerna hade erfarenhet av dödsfall i barngruppen.  
På detta svarade tre av elva att de hade erfarenhet men inga kommentarer lämnades. 
 
Under fråga tre undrade vi om pedagogen visste hur de skulle gå till väga för att på 
bästa sätt bemöta sorg i barngruppen svarade tre pedagoger att de visste hur de skulle 
hantera barn i sorg. Sex svarade att de inte visste hur de skulle göra. Två pedagoger 
svarade både ja och nej vilket vi tolkar som att de är medvetna om ämnet men känner en 
osäkerhet inför hur de ska hantera situationen när den uppstår och därav sitt svar.  
 
På fråga fyra om deras förskola hade någon form av krishanteringsplan svarade alla ja 
utom en som svarade vet ej. Av elva svar lämnades fyra kommentarer. En av 
förskolorna har ett häfte som heter “När det krisar i förskolan” men ingen krisgrupp 
eller krishanteringsplan. Den andra förskolan har en krisplan samt krisgrupp där två av 
personalen sitter med samt förskolechefen. Av kommentarerna kan vi dra slutsatsen att 
en av förskolorna har en krishanteringsplan och den andra förskolan i undersökningen 
har ett häfte att luta sig mot men ingen krisplan.  
 
Vi ställde frågan om pedagogerna arbetade aktivt i barngruppen om sorg genom 
exempelvis böcker, drama eller rollspel (se fråga 5 i figur 1). Där svarade fem ja och 
sex svarade nej. De som svarade ja arbetar endast vid behov med sorg exempelvis om 
de läser en bok som handlar om döden och om barnen tar upp frågan. Egentligen arbetar 
ingen aktivt med frågan av de tillfrågade enligt oss.  
 
Sista frågan (se fråga 6 i figur 1) handlade om pedagogerna ansåg att det var viktigt att 
arbeta med sorg i verksamheten. Sex pedagoger ansåg att det var viktigt medan tre 
pedagoger är tveksamma. De tveksamma ansåg att det räcker att samtala med barnen 
om det händer och de övriga två hade ingen åsikt. 
 
Utifrån de pedagoger som var positiva till att arbeta med sorg och döden i förskolan fick 
vi många kommentarer. Exempelvis att det är en självklarhet då vi alla kommer att 
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uppleva det förr eller senare i livet. Vissa ansåg att det är en sådan naturlig del av livet 
att det bör vara en självklarhet för alla pedagoger att arbeta med det, just för att lära 
barnen att det är okej att visa de olika känslorna. En pedagog uttryckte sig genom att 
skriva ”Ja, det är en del av livet. Barn i alla åldrar måste tillåtas att vara arg, ledsen 
och fundersam även i förskolans verksamhet”. Det pedagogen sedan poängterade var att  
barn kan stöta på det när som helst och vi måste finnas där för dem när det väl inträffar. 
Tolkningen vi har gjort utifrån enkätundersökningen var att de flesta var positiva till att 
samtala kring döden i förskolan. Kommentarerna visar att pedagogerna tycker det är 
viktigt att barn kan känna sig trygga med att visa sorg och att det ska vara naturligt att 
arbeta med känslor, positiva som negativa. 
Resultaten från enkätundersökningen visade sig vara som vi befarade. Utifrån svaren 
saknas kunskap kring ämnet och pedagogerna tycks inte vara bekväma inom ämnet och 
därav resultatet. Att två pedagoger svarade nej till att barn behöver känna till sorg, 
måste bero på okunskap bedömer vi. Nedan finns en sammanställning av de sex 
frågorna i enkäten. Frågorna finns i sin helhet i bilaga 2. 
 
 
 

 
          

Figur 1. Diagrammet visar hur många pedagoger som svarade ja respektive nej och vet 
ej på fråga 1-6.         
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Intervjuer 
Nedanför kan vi läsa om Alte Dyregrov och Mia Bergs svar på om sorg är något som 
barn bör känna till samt om de behövs i förskolans verksamhet.  

 
Vi frågade Berg och Dyregrov om deras åsikt om att lärare bör får undervisning om 
barn i sorg under deras utbildning. Båda ansåg att det är något som måste prioriteras då 
det är så många barn som förlorar en förälder varje år genom olyckshändelser eller 
sjukdom. Barn måste få känna och uppleva sorg för att kunna bearbeta och komma 
vidare i processen.  
Berg och Dyregrov menar båda att lärare/pedagoger bör ha detta som en del av sin 
grundutbildning där exempelvis beredskapsplan ingår.  
 
Just nu hjälper Dyregrov en utbildning i Norge för att utveckla mappar (en för anställda 
och en för föräldrar) för förskolor om kriser, där döden har en framträdande plats. Berg 
bekräftar då vår fundering om att Norge har kommit längre i forskningen än Sverige.  
Dock betonar Dyregrov att han tror skolorna har en gemensam genomgång med hela 
gruppen av barn om en förälder dör, men det ska rådas att alla barn, där eleven/barnet 
som har förlorat föräldern kan hjälpa till att bestämma hur detta ska göras. Om 
dödsfallet hände och det har fått enorm mediebevakning (mord, inga olyckor) bör 
gruppen få möjlighet att prata om vad som hänt (här skall barnet/eleven får välja om 
han/hon ska vara närvarande). Självmord är också speciell och där lärare har ett särskilt 
ansvar att se till att barnen kan prata om rädsla för att deras egna föräldrar ska göra 
samma sak (här skall eleven/barnet också få välja om han/hon måste vara närvarande) 
avslutar Dyregrov. 
 
Bergs pappa dog plötsligt en dag när han var ute och joggade när hon var sju år. 
Plötsligt fick hon lära sig att man inte lever för alltid. Berg berättade om hennes mamma 
som bar på stor sorg. När Berg var liten ville inte hon sörja inför sin mamma då hon såg 
hur mycket mamman redan led. 
 Men Berg berättar om en fritidspedagog på skolan som blev som hennes “extrapappa” 
som hon själv valt att kalla honom. Fritidspedagogen blev som en förebild för Berg och 
med honom kunde hon sörja och få vara ensam med på skolan om hon behövde. 
Tillsammans tillverkade de en duva som hon skulle lägga på hennes pappas grav. Dock 
blev det aldrig av, utan hon har kvar duvan än idag och har det som ett fint minne, både 
av sin far och hennes fritidspedagog.  
Berg är övertygad om att fritidspedagogens tillvägagångssätt att bemöta henne hade stor 
betydelse för att ta sig genom hennes sorg. Genom tillverkningen av duvan fick hon 
chansen att ventilera sina tankar och där hon fick bearbeta den hemska sanningen, att 
hennes pappa var död, han kommer inte tillbaka. Att få känna att skolan är en trygg 
plats där det finns plats för alla känslor anser Berg är viktigt för barn att känna till. Berg 
är fast besluten om att döden är något vi ska prata med barnen om, hon menar att det 
hjälper barnen genom sorgen samtidigt som sorgen hjälper dem att bevara minnen från 
de döda. Berg avslutar intervjun genom att förtydliga att döden är en naturlig process i 
livet, och funderar varför vi döljer det för barnen. I hennes familj är döden lika 
självklart att prata om som det levande livet idag. 
 
Det som framgick tydligt i intervjuerna var att det finns många olika organisationer nu 
som stödjer barn i sorg som bland annat randiga huset. Dessvärre framgick det inte att 
pedagogerna på förskolorna kände till dem. Berg berättade om randiga husets vision, de 
stödjer barn, ungdomar och närstående i sorg. De ökar kunskapen om sorg och 
bemötande i samhället.(http://www.randigahuset.se/) Desto mer vi fördjupande oss i 
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deras evenemang i intervjun desto mer förstod vi hur viktigt detta ämne är. Pedagoger 
kan enkelt besöka randiga huset via deras hemsida för att få råd och tips, och enligt oss 
borde dessa hjälporganisationer finnas synligt i beredskapsplanen på förskolan/skolan 
för att pedagoger skall veta att de existerar och kan vända sig till dem.  
 
 
Här nedanför är resultatet av intervjuerna med de personer som har erfarenhet utav att 
förlorat en förälder i barndomen eller som har erfarenhet av sorg hos barn. Vi vill 
poängtera att namnen vi har angivit i intervjun inte är personen i frågas riktiga namn 
utan påhittade utav oss. 
 
Intervju med 55 -årig kvinnlig präst, Maria.  
 
I samtalet med Maria talar hon om olika definitioner av sorg som hon möter genom sitt 
arbete. Det kan vara psykiskt sjuka, dödssjuka barn eller föräldrar som mist sitt barn. 
För att sammanfatta det hela möter hon dagligen folk med olika slags trauma och med 
trauma menar Maria olika människor med olika slags sorger.  
 
Maria arbetar i olika grupper som hon delar in utifrån olika sorger. Maria har delat in de 
olika sorgegrupper på följande sätt: Anhörig till maka/make, förälder som mist barn, två 
olika grupper för föräldrar som mist sitt barn. En grupp är för föräldrar som mist sitt 
barn innan födseln och den andra gruppen är för föräldrar som mist sitt barn senare. 
Detta har Maria gjort för att låta de sörjande ska få utbyte av samma sorts sorg i 
samtalen där alla kan träffas med samma smärta. 
 Maria är också med i palliativa teamet (vård i slutskedet). De grupper som Maria 
arbetar med är ”öppna grupper”. Maria förklarar öppna grupper att där får man komma 
och gå som man vill. Vissa har varit med i många år och de träffas en gång i månaden. 
De kan träffa andra och prata av sig, de får berätta sin historia och någon lyssnar. Maria 
poängterar genom att säga: 
”Det som är viktigt att tänka på när man möter vuxna i sorg är att höra av sig på något 
sätt och att visa sitt deltagande. Att man får sätta sig med den sörjande och sitta och 
lyssna in och vara där, det finns inte så mycket ord att säga.”  
 
 Det är inte samma chock för barnen som det är för oss vuxna. Barn sörjer inte på 
samma sätt anser Maria.  
 
Vid frågan om hur hon bemöter barn i sorg tycker Maria att det är viktigt att barnet får 
den tid/plats det behöver. Maria anser att det är viktigt att barnen är med vid avskedet av 
den döde. 
 
Marias slutord: 
”Barns sorg är randig brukar jag säga, att de kan gå in och ut i sorgen.  Barn behöver 
också vara med vid begravningen, det är lika viktigt för små barn som vuxna att ta 
avsked och ge uttryck för det.” 
 
“Sorg är ingen sjukdom utan ett friskhetstecken. Och det är naturligt att man reagerar i 
sorg och det är farligt om man inte verkar berörd! 
Så vi ska vara glad om vi kan gråta. Frusen sorg tillexempel: bli djupfryst inuti och det 
kan komma fram senare i livet så därför är sorg ett friskhetstecken! .” 
 
 
 



 

18 
  

Intervjuer med tre personer med olika erfarenheter av sorg 
 
Intervju med Anna som var 2,5 år när föräldrarna dog i bilolycka, Linnea som var 9 
månader när hennes mamma valde att ta sitt liv samt pedagog Margareta med erfarenhet 
av dödsfall i barngruppen. 
 
Pedagogen som förlorade ett barn i barngruppen och de vuxna som förlorat en förälder 
beskriver alla att det saknas kunskap hos pedagoger hur de skall hantera ett barn i sorg, 
samt att pedagogerna inte vet hur de ska förhålla sig och att det lätt blir att ämnet 
uteblir.  
Linnea och Anna beskriver att ingen av dem möttes av lärare som hjälpte dem under 
skolgången. Anledningen till detta tror Linnea och Anna beror på rädsla för att möta de 
eventuella konsekvenserna som kan tillkomma.  
Pedagogen som vi intervjuade bekräftade att i början när det inträffade ett dödsfall i 
barngruppen blev det inte att det diskuterades så mycket om det i barngruppen. Utan det 
var en annan händelse 2003 när en pojke i barngruppen dog under sin semester. Efter 
händelsen arbetade pedagogerna mycket med det, men hon lät oss förstå att hon kände 
sig hjälplös eftersom barnen inte förstod att pojken inte skulle komma tillbaka något 
mer.  
 
I samtalet med Anna beskriver hon hur hon kände och blev bemött i skolan: 
”Jag kände att alla visste om min bakgrund när jag gick i skolan så alla kände mig men 
jag kände ingen, alla känner apan men apan känner ingen! Mina biologiska föräldrar 
hade dött, men jag tyckte att mina fosterföräldrar var mina riktiga. Det är ju 
de som jag växte upp med, det var faktiskt de som uppfostrade mig.” 
 
Linnea säger att hon kände att pedagogerna inte vågade riktigt ta tag i situationen. 
Hennes åsikt var att de var rädda för hur hon skulle reagera, troligtvis därför att hon var 
liten när det hände. Ämnet togs aldrig upp under skolgången vilket Anna också 
upplevde och nämnde i hennes intervju. Läraren tog aldrig upp ämnet trots att Anna ofta 
fick höra att hon inte hade riktiga föräldrar vilken hon ofta själv fick påpeka att hon 
hade! 

     Pedagogen Margareta som vi intervjuade berättade att hon hade varit med om att en 
mamma till ett syskonpar hade tagit sitt liv men att det aldrig togs upp på förskolan 
eftersom pappan beslutade att inte berätta för sina barn vad som hänt med deras 
mamma. “Linnea” med egen erfarenhet påpekar hur viktigt det är att vara ärlig:  

     “Det är jätteviktigt att de får höra orsaken, men också att barnen måste känns sig redo 
att prata om det, så man inte stressar fram det” säger Linnea  

Anna påpekar under intervjun som även Linnea gjorde att det är viktigt att få veta vad 
som gjorde att den avlidne dog från första början. Både Anna och Linnea tror att det är 
bra för barn att höra sanningen, även om det är svårt att berätta. Under intervjuerna med 
både Linnea och Anna berättade de att vuxna ofta tror att de skyddar barnen när de 
undanhåller informationen från dem. 
 Dock poängterar Linnea att sanningen om vad som egentligen hände alltid kommer 
fram och hon funderar då om det verkligen är bättre om vi ”förfinar” sanningen eller om 
det faktiskt är bättre att berätta sanningen först. Linnea berättar sin synpunkt på hur hon 
tror att det blir om vuxna inte är ärliga från början. Linnea berättar att hon är övertygad 
om att när väl sanningen kommer fram får barnet återuppleva sorgen och bearbeta 
sorgen på nytt, samtidigt som barnet kommer att känna ett stort svek från de vuxna som 
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har undanhållit sanningen. Detta är något som även litteraturen poängterar. Dyregrov 
(1990) anser att det är viktigt att hålla oss till sanningen, även till de minsta barnen. 
Författaren ser som tidigare nämnts ingen anledning till att undanhålla informationen 
från barn.   
 
“Hade jag inte fått reda på det från första början hade det varit ett stort sökande. Jag 
tror det behövs för att känna sig trygg och få en historia” avslutar Anna.  

Under intervjun med prästen Maria talade hon om hennes son som dog 1988. Marias 
son var fem år när han dog i hjärnhinneinflammation. Detta medförde att Maria och 
hennes familj fick uppleva en stor och svår sorg. Maria berättar: 
 
Sonen och hans 2,5 åriga lillasyster gick båda på samma avdelning på förskolan. 
På förskolan där de gick hade de föräldramöte om det som hade hänt. 
Pedagogerna hade även diskuterat lite med barnen om det inträffade, men det som 
Maria i efterhand kan tycka var lite fel var att hon som mamma fick berätta för barnen 
på förskolan vad som hade hänt efter en vecka när hon skulle lämna lillasystern på 
förskolan. Hon poängterar att det hade varit lättare om pedagogerna på förskolan hade 
tagit sitt ansvar och delgett barngruppen. 
Det hon speciellt kommer ihåg av reaktionen från barnen var hennes sons bästa kompis 
som tog hand om hennes dotter och blev som en storebror till henne på förskolan. 
 
År 1988 då hennes son dog fanns det inga krisplaner på förskolan men efter 
Kistaolyckan 1988 i Norge där en hel buss med skolbarn från Sverige åkte rakt in i en 
bergvägg och 12 barn dog så kom krisplanen precis efter händelsen med hennes son. 
Enligt prästen Maria låg Norge långt före med krisplaner och svenska förskolor tog 
mycket efter Norges krisplaner. 
 
Maria berättar att även hennes dotter visade sorg.  
”Hennes sätt att sörja var att hon ständigt ville lyssna och se på kassettband och film 
där hon och hennes storebror lekte.” 
 Maria berättar att dottern pratade mycket om att brodern var i himlen och att hon ofta 
ville besöka hans grav. Hon beskrev också att hennes dotter vill se brodern på film som 
de hade inspelad. Det var jobbigt för dem som föräldrar att bli tvingade att titta på sonen 
på banden.  Men det var hennes sätt att sörja och hon hjälpte oss som föräldrar att 
komma vidare. Avslutar Maria.  

Resultatanalys  
Utifrån enkäterna och samtliga intervjuer är sorg inte ett aktuellt ämne i förskolan eller i 
skolan idag. Dock verkar det som att fler pedagoger har fått upp ögonen för ämnet men 
inte riktigt förstått sig på följden av ett barns behov av att få uppleva sorgen även i 
förskolans verksamhet. Detta tycks dock bero på att det finns för lite kunskap kring 
ämnet, enligt oss ligger bristen på utbildning. Dock visade sig intervjun med Mia Berg 
att forskningen inom sorg hos barn ligger bra till i utvecklingen i Norge, men dessvärre 
inte här i Sverige vilket även prästen Maria ansåg.  
 
Utifrån intervjuerna med vuxna som förlorat en närstående som barn kunde vi se en 
koppling av bemötandet på förskolan och skolan. Linnea och Anna berättade att de inte 
fick det stöd och tröst som de kanske var i behov av, och en av de intervjuade berättade 
att hon önskade att pedagogerna på hennes förskola hade kunnat ta ett bättre ansvar.  
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Bøge och Dige (2006)  skriver att många pedagoger inte vet hur de ska bemöta barn i 
sorg och många barn möts av tystnad från pedagogernas sida, vilket också Linnea och 
Anna bekräftar. Bøge och Dige anser att det är viktigt för pedagoger att de får någon 
form av utbildning inom bemötande av barn i sorg för att pedagoger inte ska bemöta 
barn i form av tystnad.  
 
Tyvärr kunde vi inte som sagt inte se utifrån kommentarerna i enkätundersökningen att 
det arbetas aktivt med sorg eller döden på förskolan idag. Vilket några av de till frågade 
ansåg sig göra. För att förtydliga vad vi menar med att ”arbeta aktivt med död och sorg i 
förskolan menar vi att pedagoger tillsammans med barnen läser böcker om sorg och 
döden. Att man exempelvis undersöker djur och insekters död, eller så enkelt som att 
våga prata med barnen, allra helst om en pedagog känner till att ett barn har förlorat en 
morfar/farfar exempelvis. Genom detta menar Berg och Dyregrov att vi förbereder 
barnen och vi lär dem innebörden av döden. Många barn funderar om den döde kommer 
tillbaka och de förstår inte heller begreppet död. Berg och Dyregrov menar att de hjälper 
barn att skapa förståelse om de skulle inträffa om barnet redan vet vad döden är och att 
det är okej att visa känslor. För om barnet är helt oförberett och inte vet vad döden är, 
blir det svårare för barnet att hantera dödfallet då allt sker på samma gång menar de. 
  



 

21 
  

Diskussion 
I detta avsnitt av rapporten kommer vi att analysera och diskutera utifrån de resultat som 
vi har fått fram i vår undersökning. Det vill säga utifrån intervjuerna, 
enkätundersökningen och den väl granskade litteraturen. Den typ av litteratur vi har valt 
att använda är, vetenskapliga litteraturer som artiklar tidigare forskning. Här kommer vi 
att kritiskt att diskutera utifrån vad litteraturen säger men även våra egna synpunkter 
och funderingar kommer att offentliggöras. 
 
Den kunskapen vi har fått utav den här undersökningen är att det har framkommit att 
vår hypotes om att det fanns en okunskap att hantera barn i sorg besannades. Detta 
framkom både genom enkäterna och i intervjuerna. Det framkommer även tydligt att 
barn i sorg behövs som ett ämne på lärarutbildningen för att lärare ska känna sig trygga 
för att kunna hantera och bemöta ett sörjande barn eller barngrupp.  
 
Döden som projekt i förskolan? 
Läroplan för förskolan (Lpfö 98) poängterar att förskolan ska uppmuntra och stärka 
barnens medkänsla och inlevelser i andras människors situation. Utifrån 
enkätundersökningen kunde inte vi se att det fungerar så i praktiken gällande sorgen och 
döden. Verksamheten ska också syfta till att främja barnens förmågor till empati och 
omtanke hos andra (Lpfö 98). 
 Vi anser att genom att göra hela barngruppen delaktig i ett barns sorg uppfyller vi dels 
kraven från läroplanen men även hjälper vi det utsatta barnet. Genom den fria leken, 
teman och projekt på förskolan kan pedagoger skapa en förståelse hos barn gällande 
sorg och döden. Exempelvis kan pedagoger lägga grunden för förståelse om döden 
genom att undersöka olika insekter eller djur och deras livscykel. Detta bidrar enligt oss 
både en förståelse om livets naturliga process och vad döden egentligen innebär.  
Vi tror att om barnen inte får bearbeta sin sorg så blir det troligen stagnation i barnens 
utveckling och lärande. 
  
Kan vi prata med barn om allt? Den frågan ställer sig Raundalen och Schultz (2007). 
Men som de senare besvarar, genom att antyda i boken att pedagoger ska göra det. Dock 
anser vi att vi bör avdramatisera viss fakta för barnen om det har skett ett dödfall för att 
de inte ska bli rädda och förebygga eventuella mardrömmar, helst om det rör sig om 
mord. Författarna anser att skolpersonal behöver vägledning och stöd i hur de skall 
prata med barnen om olika krissituationer, vilket även samtliga av de intervjuade höll 
med om. Men hur kommer det sig att vuxna som skall arbeta tillsammans med barn inte 
känner sig trygga i ämnet? Utifrån litteraturen ska vi prata med barnen om allt, bör vi då 
inte få någon undervisning om hur vi ska bemöta och prata med barn i sorg?  
 
 En av utgångspunkterna i vår studie var att undersöka om sorg och död var något som 
pedagoger diskuterar tillsammans med barnen i förskolan. Både tidigare forskning och 
vår studie visade att lärare inte kände sig lämpliga för att bemöta barn i sorg. Att de 
kände sig “osäker på ämnet” som en av pedagogerna beskrev det. Två pedagoger ansåg 
till och med att sorg inte är något som vi bör arbeta aktivt med i förskolan/skolan vilket 
Mia Berg citerade som “förfärligt” under intervjun. Samtliga författare utifrån 
litteraturen som vi granskat skriver att barn spenderar mycket av sin uppväxt på 
förskolan och skolan. Evik (2005) poängterar att även om tiden delas med många andra 
barn på förskolan så byggs trygghet och tillit upp mellan personalen och det enskilda 
barnet.  
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Resultatet från intervjuerna med de personer som mist en förälder i barndomen 
upplevde att när ämnet döden kom på tal blev de flesta pedagoger obekväma.  
Många yngre barn kan ibland ha svårt med att förstå döden och dess innebörd menar 
Huntley (1996). Bøge och Dige (2006) ställer sig frågan om yngre barn är kapabla till 
att sörja. Dock är författarna tydliga genom att skriva att yngre barn är för små för att de 
ska förstå, men de är också för stora för att glömma. Författarna menar att yngre barn 
tänker på ett konkret sätt i samtliga sammanhang och behöver därför konkreta 
förklaringar på vad som har hänt även vid dödsfall. Huntely (1996) påpekar hur viktigt 
det är att barnen får det stöd de behöver, författaren menar att får inte barnen det stöd de 
behöver så kommer de inte klara av att sörja vilket kommer leda till att sorgen och de 
känslor man känner efter att ha mist någon kommer komma längre fram i livet. Prästen 
Maria påpekade även i hennes intervju att visa sorg är ett friskhetstecken och att det är 
viktigt att visa sorg för att man inte ska bli frusen inuti, för då kan känslorna och sorgen 
komma fram senare i livet, vilket även Bøge och Dige (2006) påpekar.  
 
Dyregrov hävdade under intervjun att det är vår plikt att kunna prata med barnen om allt 
för att de ska känna sig trygga. Utifrån enkätundersökningen tolkade vi svaren från 
pedagogerna som att de inte känner sig kvalificerade nog att arbeta aktivt med sorg, 
utan snarare bemöter det när det väl inträffar. Utifrån litteratur och intervjuer med 
personer med erfarenheter om barn i sorg är detta arbetssätt orimligt. Dyregrov (2007) 
poängterar att vi måste vara förberedda för att kunna bemöta barnet på bästa lämpliga 
sätt. 
 
Inte bara klasskamrater och pedagog 
Raundalen och Schultz (2010) understryker något viktigt som vi tidigare har haft 
funderingar kring. Ibland är det svårt att veta hur långt pedagoger ska vara inblandade 
men dessa författare besvarar frågeställningen genom att belysa att pedagoger faktiskt 
blir anhöriga när någon i barngruppen förlorar någon i sin närmiljö, allra helst om ett 
barn i barngruppen dör. Raundalen och Schultz (2010) skriver “Det är inte meningen att 
läraren ska vara oberörd, men däremot balanserad” (s.132). Det är uppenbart att lärare 
känner sig vilsna utifrån den tidigare forskning som vi har studerat men även utifrån vår 
egen studie. Å andra sidan finns det mycket pedagoger kan omsätta i praktiken med 
hjälp av små medel anser vi.  
 
Det finns, som tidigare nämnts, olika delar som har stor betydelse för sorgearbetet. 
Ritualer är en del, och med ritualer menas begravning och ta avsked vid sjukhuset 
exempelvis. Vi har tidigare tagit upp ritualer inom förskolan som vi tror är ett bra sätt 
att gå tillväga på om en pedagog känner sig osäker i samband med ett dödsfall. 
Dyregrov (1990) anser att hela barngruppen kan medverka under begravningen, dock 
ställer vi oss kritiskt till det då det kan bli väldigt rörigt för de övriga närvarande och 
svårt för personalen på förskolan att åstadkomma detta.  
 Utifrån enkätresultatet känner alltför många pedagoger att de inte har kunskapen att 
bemöta sorg i barngruppen om ett dödsfall inträffar vilket även vi kände innan vi 
började med vårt examensarbete. Bøge och Dige (2006) beskriver detta bra i sin bok, 
när pedagoger möter sorg känner de sig otillräckliga, men att möta barnet med sorg 
kräver inga stora kunskaper menar dem. Utan det krävs att pedagoger är medmänskliga 
och ger barnet en kram lite då och då och lite extra närhet och frågar hur det är. Detta 
för att visa att de gärna finns till hands för pratstund om barnet vill öppna sig och prata 
vilket alla kan göra utan att ha kunskaper inom ämnet.  
Dock poängterade Berg något under intervjun att det då är viktigt med 
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kommunikationen i arbetslaget. Berg berättade om ett “case” där det visar att 
kommunikation i arbetslaget har en stor betydelse i samband med dödsfall för ett barn i 
sin närmiljö.  
Berg berättade om ett arbetslag som hade brister i kommunikationen. Detta resulterade 
med att alla vuxna på skolan frågade ständigt en flicka som förlorat en förälder hur hon 
mådde. Det visade sig att flickan kunde få upp till sjutton frågor om dagen då vuxna 
undrar hur hon mådde.  Detta bidrog till att flickan fick stora psykiska påfrestningar 
varje dag, samt att skoltiden blev en miljö där hon ständigt blev påmind om sin sorg på 
ett negativt sätt.  
Även Ekvik (2005) förtydligar att vuxenkontakt har ett stort värde för barn på förskolan 
och i skolan när något tragiskt inträffar hos barn. 
 Vi föreslår att arbetslaget kommunicerar och avgör vem som är lämpligast för att ta på 
sig rollen som huvudansvarig för barnet. På detta sätt undviker pedagogerna att ständigt 
utsätta barnet för påminnelse om det inträffade under tiden på förskolan och skolan. 
Något viktigt att poängtera är att det är upp till barnet själv om han/hon väljer att prata 
om det inträffade och att det görs plats för barnens sorg i verksamheten. Dessvärre 
påvisar Dyregrov, Dyregrov och Idsoe (2013) undersökning att lärare inte kände sig 
kvalificerade nog för att bemöta och arbeta kring sorg tillsammans med barn. De ansåg 
att tiden för sorgearbetet skulle begränsa deras tid av de pedagogiska krav/mål som 
skolan har. Det ser vi mycket kritiskt på då Birch och Carmichael (2009) påvisar i sin 
undersökning att pedagoger faktiskt kan arbeta med sorg och kris i förskolan och skolan 
utan att det drabbar målen i läroplanen. I deras studie visar det sig att ett effektivt sätt 
för barn att hantera sorg är via teckningar. Genom teckningar kan barnen bearbeta 
sorgen efter deras förutsättningar vilket vi anser kan bakas in i kraven och målen som 
läroplanen har samtidigt som det hjälper barnen i deras bearbetningsprocess.  
 
Hur såg den aktuella kunskapen ut hos pedagogerna inom barn i sorg? Av de personer 
som vi fick möjlighet att intervjua kan vi se en koppling emellan dem. Alla de 
intervjuande upplevde att de har mött okunskap av lärare i skolan/förskolan i just sorg 
och hur lärarna har undvikit ämnet. Även prästen Maria och pedagogen Margareta som 
vi fick möjlighet att intervjua understryker att pedagogerna kände sig osäkra på hur de 
skulle hantera situationen. Vilket inte är konstigt enligt oss, då det inte är aktuellt i 
någon form i grundutbildning i förskollärarnas utbildning. Är detta ett ämne som vi är 
rädda att prata om?  Utifrån enkäterna att döma misstänker vi det. Vi misstänker att 
vuxna är rädda för att ta upp ämnet döden med barn. 
 
Dyregrovs och Idsoe (2013) har gjort undersökningar om lärarnas/pedagogernas roll 
inför barn i sorg och deras undersökning visade att lite mer än hälften av de som 
svarade, ansåg att det inte var lärarens jobb att ta hand om barn i sorg och mer än 90 % 
ansåg att de kände att de hade för lite kunskap om hur de skulle stödja en elev i sorg. 
Detta visade även vår undersökning att pedagogerna känner att de inte har kunskapen att 
kunna hantera ett barn i sorg. Utifrån enkäterna att döma anser vi att detta är något som 
bortprioriteras i verksamheten, tyvärr framgick det inte i enkätundersökningen varför.  
 
Krisplan i förskolan?  
Raundalen och Schultz (2007) ger exempel på hur en krisplan kan se ut, men poängterar 
att det är viktigt att tänka på att varje krisplan kan se olika ut på varje skola. Men det 
finns några punkter som alla krisplaner ska innehålla. Dels kan den innehålla 
innehållsförteckning, larmrutiner, telefonlista, rutiner för anmälan till poliser samt 
omhändertagande av personal (vilka som personalen kan vända sig till). Detta anser 
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författarna Raundalen och Schultz är en förutsättning för att inte missa någon åtgärd vid 
en traumatisk incident. Pedagogerna ska i samråd med rektorn komma fram till hur 
deras krisplan ska se ut på deras skola eftersom olika skolor har olika rutiner och formar 
en krisplan som ska passa just dem. Det går aldrig att kunna kopiera en krisplan från en 
annan skola.  
 
Elva pedagoger som svarade på vår enkätundersökning och tio pedagoger svarade att de 
visste att det fanns en krisplan på förskolan men dessvärre visste inte några vart de kan 
få tag i den.  
Flera pedagoger som deltog i vår undersökning erkände att de inte var bekanta med 
deras krisplan för förskolan.  
Vår misstanke är att krisplanerna på förskolan inte uppdateras varje år på arbetsträffarna 
utan att det är något som lätt glöms bort om förskolan inte har drabbats av en 
krissituation.  
Bøge och Dige (2006) skriver att i arbetsmiljöns skrifter framgår det tydligt att i varje 
skola ska det finnas en krisplan, krisstöd och rutiner för första hjälpen. Tyvärr ingick 
inte krisplan i förskolan när Bøge och Dige skrev boken (2006). Dessvärre kunde vi inte 
finna att det berörde förskolan specifikt nu heller. Men enligt arbetsmiljöverket ska alla 
arbetsplatsers chefer och arbetsledande personal i verksamheten ha tillräckliga 
kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna på ett lämpligt sätt.  
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Fortsatt forskning 
Då sorg hos barn är ett relativt stort begrepp återstår det fler perspektiv att undersöka för 
fortsatt forskning, då vi endast inriktad oss på dödsfall av föräldrar eller barn i 
barngruppen. För en mer fördjupad förståelse för barn i sorg kan intervjuer tillsammans 
med barn kombineras med litteratur och observationer.  
Denna studie kan betraktas som en lämplig utgångspunkt för fortsatt forskning och ännu 
djupare forskning inom sorg hos barn och dess innebörd.  
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Slutord 
 
Inledningsvis skrev vi om hur pedagoger känner sig osäkra på hur de skall bemöta barn 
i sorg. Dock har vår studie visat att bara genom finnas där för ett barn i sorg kan bidra 
med så mycket i barnets sorgeprocess. Det har även visat sig att det behövs mer 
kunskap om sorg i samband med dödsfall. Pedagoger känner sig förvirrade inför hur de 
ska bemöta barn i sorg. Pedagoger bör ta sitt ansvar att våga diskutera döden och sorg i 
verksamheten, att våga göra det till en del av verkliga livet. Plötsligt händer det som inte 
får hända, och då står vi där. Beredskapsplan finns som tidigare nämnt på de flesta 
förskolor men tyvärr är pedagoger inte uppdaterade om innehållet i dem.  
Genom att diskutera och arbeta med döden i verksamheten genom böcker, teckningar, 
upplevelser och framförallt genom leken får barnen chans till att uttrycka sina känslor 
men även hjälp att komma igenom sin sorg på sin utvecklingsnivå.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

    
 
 
 
Hej, vårt namn är Elin Toivonen och Caroline Broberg vi är två blivande förskollärare 
som just nu skriver vårt examensarbete mot Högskolan i Gävle. Vi har valt att skriva 
om ämnet barn och sorg.  De vi kommer att skriva om mer specifikt är hur vi pedagoger 
på bästa sätt kan bemöta barn som plötsligt förlorat en förälder eller när ett barn i 
barngruppen plötsligt går bort. 
Anledningen till att vi kontaktar er är för att vi vill ta del av era erfarenheter kring 
dödsfall och sorg hos barn. Vi skulle vara otroligt tacksamma om ni kunde besvara 
dessa frågor som vi sedan får ta del av och använda oss utav i vårt arbete. 
Något viktigt att benämna är att era svar är helt anonyma och förskolan samt kommunen 
kommer inte att delges i vårt arbete. 
Har ni några frågor är ni välkommen att kontakta oss. 
 
Caroline Broberg xxx xx xx xx 
Plu10cbg@student.hig.se 
 
Elin Toivonen xxx xxx xx xx 
Plu10ete@student.hig.se  
 
Handledare: Annie Hammarberg  
Annie.hammarberg@hig.se  
 
Med vänlig hälsning 
Elin och Caroline  
  



 

 
  

Bilaga 2 
 
 
 
 
Hur länge har du/ni arbetat i barngrupp? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________ 
Vilken ålder har du/ni mest erfarenhet att arbeta med? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____  
Har du/ni några erfarenheter att ett barn i barngruppen förlorat en 
förälder?  
 JA   NEJ 
Kommentar:___________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________  
 
Har du/ni några erfarenheter kring sorg i samband med dödfall i 
barngruppen? 
JA   NEJ 
 
Kommentar: 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________ 
 
 



 

 
  

Om ett dödsfall inträffar i barngruppen, känner du/ni att ni har 
kunskapen hur ni skall gå tillväga för att bemöta sorgen i 
barngruppen på bästa sätt? 
 
Kommentar:___________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________ 
 
Har ni någon form av krishantering/krishanteringsplan på 
förskolan? 
Kommentar:___________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________ 
 
Är sorg något som ni arbetar med i barngruppen? (via, böcker, 
drama eller övningar exempelvis.)  
Om JA på vilket sätt? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
Slutligen, anser du/ni att sorg är viktig för barn att känna till och 
behövs i förskolans verksamhet?  
Kommentar: 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 


