
 

 

 

Självständigt arbete i 

förskollärarutbildningen, 15 hp. 

Förskolebarn i sorg 

En intervjustudie om förskolans möjligheter till hjälp och stöd i bemötandet 
av barn som mist en familjemedlem genom dödsfall 

 
 
 

Författare: Anna Sjöbäck 

Jessica Nilsson 

Handledare: Monica Preutz 

Examinator: Gunilla Gunnarsson 

Termin: HT-16 

Ämne: Utbildningsvetenskap/ 

didaktik allmänt 

Nivå: Grundnivå 

Kurskod: 2FL01E 



  
 

i 
 

Abstrakt 
Responding to preschool children mourning. A qualitative study of preschool 

opportunities to help and support the treatment of children when they lost a family 

member through death. 

 

I studien undersöks hur pedagoger säger sig bemöta barn som mist en familjemedlem 

genom dödsfall och om det finns en handlingsplan som kan vara till hjälp. Det kommer 

även utifrån Cullbergs kristeori redovisas de olika faserna som barnen går igenom vid 

en kris, samt de olika reaktionerna som kan uppkomma. Den metod som används är 

kvalitativa intervjuer med tre aktiva pedagoger och en förskolechef, som även arbetat 

som pedagog tidigare under många år. Intervjuerna genomfördes på fyra olika förskolor 

i två olika kommuner. Resultatet visar att de pedagogerna med erfarenhet känner sig 

mer förberedda och ser betydelsen i en handlingsplan som stöd och hjälp. Alla 

pedagogerna poängterar betydelsen av att det i förskolan ska vara som vanligt eftersom 

det inte är det för övrigt i barnets liv. De nämner att alla barn är olika och sörjer på olika 

sätt, vilket tyder på att som pedagog behöva ha tillgång till olika metoder för att kunna 

stötta varje barn i deras sorgearbete.  
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1. Inledning 
Jag saknar min pappa. Jag var fyra år när han dog. När jag gick på begravningen 

förstod jag inte vad som hände. Ibland när jag drömmer om pappa och vaknar tror jag 

att han fortfarande lever och börjar leta efter honom, trots att jag vet att han är död. 

Jag förstår inte varför han dog. Kunde det inte vara någon annan? 

Darynka, 11 år (Danielsson, Ginner & Lindström, 2007, s.10) 

 

I Sverige förlorar cirka 3200 barn om året en familjemedlem, vilket enligt denna 

statistik visar att cirka vart tredje barn i Sverige har upplevt situationen av att mista en 

familjemedlem (Bøge & Dige, 2006). När barn förlorar en familjemedlem, speciellt en 

förälder, så får det stora konsekvenser: ”de förlorar inte bara en människa som står för 

kärlek och daglig omsorg, utan dödsfallet leder också till instabilitet och stora 

omvälvningar i deras vardag” (Dyregrov 2007, s.35).  

 

I denna studie undersöks hur pedagoger bemöter förskolebarns sorgearbete då de mist 

en familjemedlem genom dödsfall, samt om det finns en handlingsplan som kan vara till 

stöd och hjälp. Under förskollärarutbildningen har det lyfts mycket om betydelsen av 

pedagogers bemötande för barns lärande men ingenting om bemötandets betydelse för 

barn i sorg. Då barnen tillbringar en stor del av sin dag i förskolan ser vi stor vikt i 

pedagogers bemötande av dessa barn. Vi har även upplevt en brist på forskningsfältet 

inom detta ämne. Vi ser rätt bemötande som en värdefull kunskap som har stor 

betydelse för de inblandade ifall situationen skulle uppstå, att vara förberedd och på 

bästa sätt kunna hantera situationen med den berörda och övriga i förskolan.  

 

Det är av stor betydelse för vuxna att känna igen barns sorgereaktioner så de kan 

bemöta det berörda barnet på bästa sätt (Jewett Jarratt, 1996). Även de som är utbildade 

och vana inom området förstår inte alltid att de reaktioner som barnet visar inte alltid 

beror på ett stökigt barn, utan det kan kopplas till sorgeupplevelsen. För att hjälpa 

barnet behövs det mer erfarenhet av arbete med barn i sorg, då barns påverkan av sorgen 

oftast missbedöms av vuxna. Lika stor betydelse som att barnet får hjälp i början av 

sorgeprocessen, lika betydelsefullt är det att vara där för barnet senare då det dyker upp 

nya påfrestningar (a.a.). 

 

Kontakten mellan pedagoger och barn har ett stort värde (Ekvik, 2005). Då barnet 

tillbringar en stor del av sin tid på förskolan så byggs det oftast upp en tillit och trygghet 

till personalen. Tryggheten har stor betydelse för barnen när det sker något tragiskt i 

barnens liv (a.a.). I förskolans läroplan står det följande: 

 
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 

(Skolverket 2016, s.5). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur pedagoger i förskolan bemöter, stödjer och hjälper barn i 

sorg, samt om det finns handlingsplaner och utbildningar för pedagoger att tillgå i detta 

tema. 

 

Våra frågeställningar är: 

 Hur säger sig pedagoger bemöta, stödja och hjälpa ett barn som mist en 

familjemedlem genom dödsfall? 

 

 Om det finns handlingsplaner för sorgearbete med barn, på vilket sätt används 

då dessa av pedagogerna? 

 

1.2 Avgränsning 
I vår studie inriktar vi oss mot pedagoger i förskolan och förskoleklass, det vill säga de 

som arbetar med barn som är mellan ett och sex år. Vi har valt intervjua pedagoger som 

både har erfarenhet av barn som förlorat en familjemedlem och de pedagoger som inte 

har erfarenhet. Anledningen är att vi vill få en större överblick över hur förberedda 

pedagoger är om situationen skulle inträffa. Vi har även valt att avgränsa oss till 

dödsfall inom familjen, det vill säga föräldrar/vårdnadshavare och syskon. 
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2. Bakgrund 
Vi har i denna studie valt att använda oss av Cullbergs kristeori för att undersöka barns 

olika sorgereaktioner och hur pedagoger kan möta barn som sörjer. Cullberg är docent i 

psykiatri och författare och beskriver krissituationer. I kapitlet ges en bakgrund till 

studien genom bearbetning av litteratur och annan forskning som vi anser relevant för 

vårt syfte.  

 

2.1 Teoretiskt perspektiv 
Cullberg (1988) beskriver kris som psykiska reaktioner som medför inre och yttre 

problem och svårigheter. Krisen är uppdelad i fyra naturliga faser som var och en 

innehåller vissa specifika drag och problem, men de skiljer sig inte helt från varandra. 

Ibland kan någon av faserna saknas eller även vara invävd i en av de andra faserna. Det 

bör uppmärksammas att dessa krisfaser inte ska ses som en modell, utan som ett 

hjälpmedel i krisens skeende (a.a.). 

Följande faser beskrivs som: 

 
2.1.1 Chockfasen 

Denna fas kan variera från ett ögonblick till några dygn. Den berörda håller med all sin 

kraft verkligheten ifrån sig och har svårt att ta in det som skett för bearbetning av 

händelsen (Cullberg, 1988). Den berörda har ofta efter denna fas svårt att minnas vad 

som skett eller vad som sagts. Under chockfasen kan barnet bete sig avvikande 

exempelvis skrika, vara otröstligt, vilket inte är ovanligt. 
 
2.1.2 Reaktionsfasen 

Reaktionsfasen utgör tillsammans med chockfasen krisens akuta fas (Cullberg, 1988). 

Denna fas sägs komma efter chocken släppts och brukar pågå i fyra till sex veckor. 

Under denna fas innebär det en omställning för den berörda, det är nu som känslorna 

och smärtan kommer fram. Den berörda försöker finna någon mening i den tragiska 

situationen och ställer sig ofta frågor så som ”varför?” och hur orättvist det är att detta 

”skulle drabba just mig” (a.a.). Cullberg beskriver vidare hur vi i vårt psyke har 

inbyggda försvarsmekanismer som hjälper den berörda att stegvis bearbeta den 

smärtfulla verkligheten. Exempel på försvarsmekanismer som kan visa sig i 

reaktionsfasen är regression som är att den berörda uppträder och tänker på ett sätt som 

beskriver ett tidigare utvecklingsskede. Förnekelse innebär att den berörda trots 

vetskapen om vad det är som skett förnekar och accepterar inte innebörden i situationen. 

En annan försvarsmekanism som kan förekomma är projektion som innebär att den 

drabbade lägger ansvaret på omgivningen. Den vanligaste försvarsmekanismen som 

förekommer vid sorg är isolering av känslor, där den drabbade berättar om det 

inträffade på ett så lugnt sätt så omgivningen får uppfattningen att situationen hanteras 

på ett bra sätt för den drabbade (a.a.). I själva verket menar Cullberg att den sörjande 

senare kan drabbas av ångestattacker som kan ge negativa följder. 

 
2.1.3 Bearbetningsfasen 

När den drabbade går in i bearbetningsfasen börjar det akuta skedet lämnas bakom. 

Denna fas kan pågå under ett halvt eller ett år efter krisen. Under denna fas börjar den 

drabbade sakta fokusera sig på framtiden och gå vidare i livet (Cullberg, 1988). 

 
2.1.4 Nyorienteringsfasen 

Nyorienteringsfasen som är den sista fasen innebär att den drabbade lever med det som 

har hänt som ett ärr som inte försvinner, men däremot hindras inte den drabbade att leva 
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vidare. Krisen beskrivs som att den blir en del av livet istället för något som glöms bort, 

vidare menas att det är vanligt att händelsen kan få nya betydelser under livet (Cullberg, 

1988). 

 
2.2 Bemötandet under krisperioden 
Det är av stor betydelse att vara där för den drabbade under chockfasen, den drabbade 

bör inte lämnas ensam. Kroppskontakt som till exempel hålla handen innebär en 

trygghet och kan få känslorna att komma fram. Under reaktionsfasen kan det vara till 

hjälp för den drabbade att sätta ord på det som skett. Då det sätts ord på känslorna inför 

en annan människa innebär att känslorna får en verklig innebörd, någon annan som 

accepterar och förstår dem kan ha stor betydelse om känslorna är av negativ karaktär 

(Cullberg, 1988). Det är av stor vikt att stödja den drabbade under läkningsprocessen så 

krisen utvecklas naturligt vid bearbetningen och nyorienteringen (Cullberg, 1988). Den 

som sörjer kan behöva hjälp i bearbetningen av sina känslor och den som möter har i 

uppgift att stödja utan att för den skull försöka ge tillbaka det som förlorats genom att 

bli allt för känslosam berörd. På så sätt visar den som möter att reaktionerna och 

känslorna är naturliga. 

 
2.2.1 Kunskap, empati och självkännedom 

Det är betydelsefullt att de som möter drabbade under krisperioden har egenskaper så 

som kunskap, empati och självkännedom (Cullberg, 1988). Kunskap om psykiska kriser 

och sorg är av stort värde för förståelsen och behandlingen. Med empati menas att det 

finns förståelse för den drabbades inre känslor och upplevelser, en beredskap och 

öppenhet för de känslor den drabbade har så de förstås på ett realistiskt sätt. Den 

empatiska förmågan kopplas ihop med självkännedom. Med självkännedom menas att 

den som möter först måste erkänna sina egna problem inför de beteenden som kan visas 

hos den drabbade. Problemen måste lösas inom sig själv innan det går att möta den 

drabbade på ett sätt som ger positiva konsekvenser (a.a.).  

 
2.3 Tidigare forskning 
Inledningsvis beskrivs barns sorgereaktioner och små barns förståelse av döden, med 

små barn menas barn upp till skolåldern. Vi kommer även beröra barns tankar och 

upplevelser. Det kommer med hjälp av litteratur beskrivas hur bemötandet i förskolan 

av barn som sörjer sker för att på bästa sätt hjälpa barnen och få dem att känna trygghet. 

Avslutningsvis redovisas hur en handlingsplan kan vara till hjälp för pedagoger att möta 

situationen som sker. De centrala begreppen som lyfts är kursiverade och sedan 

förklarade.  
 
2.3.1 Barns sorgereaktioner 

Varje människas sorgereaktion är unik och olik alla andras, barns och vuxnas reaktioner 

skiljer sig också åt (Chesterson, 2011). Även Bøge och Dige (2006) nämner att barns 

reaktioner är olika och beror på omständigheterna runt om, men även påverkas av 

kvarlevande förälders reaktion på dödsfallet. Författarna poängterar betydelsen av att 

uppmärksamma beteendeförändringar hos ett barn som upplevt trauma och som 

pedagog agera utifrån barnets behov. Detta styrks av Dyregrov (1999) som ger exempel 

på barns reaktioner och hur de kan skilja sig åt, vissa barn reagerar utåtagerande medan 

andra barn isolerar sig själva och blir ledsna. Han beskriver på samma sätt som 

Chesterson (2011) reaktioner som rädsla och oro som kan leda till att barnet inte vill 

släppa taget av den kvarlevande föräldern med oro för att han eller hon också 

försvinner. Reaktioner som ilska och att barnet kan bli krävande är vanliga (Dyregrov, 
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1999). Författaren nämner att det inte är ovanligt att barn som varit med om trauma 

bearbetar sina upplevelser genom leken. Barnet kan även uppleva längtan och saknad 

vilket kan visa sig genom att barnet är ledsen mycket och ibland till och med otröstlig. 

Vissa barn tar även ett steg tillbaka i sin mognadsprocess och får ett barnsligare 

beteende, vilket kan visa sig i att barnet till exempel inte längre kan ta på sig kläderna 

själv och även börja kissa på sig. Dessa olika reaktioner är oftast kortvariga men barnet 

behöver stöd och hjälp att kommunicera sina känslor och känna trygghet på förskolan 

(Dyregrov, 1999). Även Cohen och Mannarino (2011) resonerar liknande då de 

poängterar att barn bearbetar sorgen på olika sätt då minnen påverkar dem både positivt 

och negativt. Det är då av stor vikt att som pedagog vara medveten om att barnet kan gå 

igenom flera reaktioner som pågår under olika lång tid (a.a.). 

 
2.3.1.1 Vanliga efterreaktioner 

Några av de vanligaste reaktionerna hos barn är ångest, längtan, ledsamhet, rastlöshet 

och ilska (Dyregrov 2007). Ångest beskrivs som tidigare nämnts som rädslan av att 

förlora den kvarlevande föräldern också, om fallet är så att det är en förälder som 

avlidit. Barnet kan då ha svårt att lämna den andra föräldern. Längtan förklaras som 

saknaden av föräldern som har gått bort. Ledsamhet kan visas på flera olika sätt, när 

barnet hittar en trygghet vill det inte lämna den, kan vara att han eller hon isolerar sig 

från alla andra, vill gärna vara ensam men även att barnet under perioder inte går att 

trösta (a.a.). Rastlöshet förklarar författaren på liknande sätt som Chesterson (2011), 

som att barnet har svårt att fokusera och koncentrera sig, däremot nämns även att barnet 

vill bli uppmärksammad. Ilskan beskrivs som ett utåtagerande beteende hos barnet 

(Dyregrov, 2007), vilket även det styrks av Chesterson (2011) som menar att ilska är en 

känsla som kan uppkomma plötsligt och vara svår att hantera. Däremot nämns även 

känslor som irritation och otålighet som svåra att hantera för barnet (Chesterson, 2011).  

 
2.3.2 Små barns tankar om döden    

Det är betydelsefullt att vara medveten om att små barn har olika uppfattningar om 

döden, de har en annan uppfattning än vad vi vuxna har (Dyregrov, 1999). De yngre 

barnens uppfattning om döden är olik den uppfattning som barn som närmar sig 

skolåldern har. Barn upp till två år är för små för att förstå vad döden innebär, efter två 

års ålder ökar förståelsen men kan fortfarande vara svår att förstå (a.a.). Detta styrks 

även av Barrera, Alam, D'Agostino, Nicholas och Schneiderman (2013) som poängterar 

att innebörden av begreppet död är svår att förstå ända upp till tio års ålder. Författarna 

förklarar på samma sätt som Dyregrov (1999) att frågor från de yngsta barnen om den 

döde kommer tillbaka är vanligt. Frågor som ”efter sommarlovet kommer väl pappa 

tillbaka?” framhäver vikten av att låta barnen förstå vad döden innebär, att den döde inte 

kommer tillbaka (Dyregrov, 1999). Det är svårt för små barn att förstå att döden är 

oundviklig och att de själva kommer uppleva det. Även frågor som ”vem ger honom 

mat nere i graven?” tyder på att det är svårt för små barn att förstå att alla 

kroppsfunktioner slutat fungera. Därför behöver barnen få vetskap om vad det innebär 

att vara död och att kroppen hos den döde slutat fungera (a.a.) 

 
2.3.2.1 Låt barnen ställa frågor 

Det är av stor vikt att informera barnen och ge dem möjligheten till att ställa frågor, det 

är då mycket av döden och dess innebörd som förstås av barnen (Dyregrov, 1999). 

Detta styrks även av Willis (2002) som menar att det är på barnens frågor som det visar 

sig att deras förståelse av döden inte är så djup. Det kan bero på att barnen inte har levt 

så länge och har därför inte skaffat sig egna erfarenheter av döden för att få en djupare 

förståelse (Dyregrov, 1999). På liknande sätt resonerar Willis (2002) då han förklarar att 



  
 

9 

barn kan ha svårt att förstå vad döden handlar om och att alla någon gång kommer stå 

inför den.  
 
2.3.2.2 Skillnaden mellan barn och vuxna 

Även barns och vuxnas sorgearbete skiljer sig åt och en av anledningarna är att vuxna 

har mer livserfarenhet, men även en annan uppfattning och kunskap om vad döden 

innebär (Willis, 2002). Vuxna kan ha enklare att uttrycka sig och kunna be om hjälp till 

skillnad från barn som kan vara osäkra på sina känslor och inte riktigt förstå varför de 

reagerar som de gör (a.a.). Dyregrov (1999) menar i sin tur att det därav är av stor vikt 

att aktivt lyssna på barnen och ställa frågor för att få en uppfattning om deras förståelse 

och tankar om döden. Detta styrks även av Ekvik (2005) som menar att små barn förstår 

mer än vad vuxna tror. Det är vanligt att vuxna tänker att ju yngre barnen är desto 

mindre förståelse av döden har de. Ofta tänker inte vuxna på att det försiggår mer i 

barnens inre, det vill säga deras tankar och känslor. Barnen upplever även döden på ett 

annat sätt än vad vuxna gör, deras upplevelser beror på deras ålder och mognadsgrad 

(a.a.).  

 
2.3.2.3 Olika förståelser 

Små barns olika förståelse av döden kan variera. De barn som har varit med om en 

förlust av en närstående har större förståelse än de barn som inte har varit med om det 

(Dyregrov, 1999). Däremot är det risk för att upplevelsen ibland kan utlösa en ångest 

som hindrar förståelsen. Detta på grund av att barn låser en del av sin psykiska förmåga 

för att undvika nya faror (a.a.). Ett minnesalbum eller en särskild bok kan då vara till 

hjälp för barnet. Att ha någonting att ta fram som förknippas med den döde kan få 

barnet att uttrycka sina känslor och tankar. Det kan även vara till stor hjälp för att göra 

förlusten verklig (a.a.). Ekvik (2005) tillägger ytterligare att det har visat sig att barn 

som ännu inte har ett utvecklat språk och som förlorat en närstående har kunnat berätta 

om förlusten då deras språk har utvecklats. Detta beror på att barn tänker och känner 

mer än de kan uttrycka sig i ord (a.a.). Det är även betydelsefullt att barnen förstår 

orsakerna till dödsfall. Barn bör lära sig skilja mellan magiska orsaker och faktiska 

orsaker (Dyregrov, 1999). Med magiska orsaker menas att barnen tror att dödsfallet kan 

ha orsakats av en önskan om att någon ska dö. Barnen kommer så småningom förstå att 

det inte bara är yttre händelser som leder till dödsfall som förskolebarn ofta föreställer 

sig, som till exempel att någon dör genom att bli skjuten, utan även sjukdom och 

ålderdom kan leda till döden (Dyregrov, 1999). 

 
2.4.1 Pedagogers bemötande av barnet 

Barn som varit med om en förlust behöver en stabil pedagog som han eller hon känner 

sig trygg tillsammans med (Andersson, 1995). Pedagogen ska klara av att svara på de 

frågor som barnet ställer, om barnet skyddas från information kommer det känna sig 

ensam med alla påfrestningarna (a.a.). Liknande resonerar Willis (2002) då han menar 

att när barn blir bekanta med döden är det av stor betydelse att vara ärlig mot barnet. 

Ges inte ärliga svar kan det förvirra och innebörden av döden försvåras genom att till 

exempel barnet tror att den döde kommer vakna igen, därav vikten i att inte förklara 

döden som att det är som att sova (a.a.). 

 
2.4.1.1 Betydelsefulla pedagoger 

De människor som varit betydelsefulla för barnet innan förlusten är de som är 

betydelsefulla för barnet under sorgearbetet, och som har störst förutsättningar att vara 

där som stöd (Andersson, 1995). Detta styrks av Bøge och Dige (2006) som betonar 

vikten av pedagogernas betydelse för barnet. Samvaron med ansvarsfulla vuxna ger 
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barnet trygghet, kanske den enda det har i den svåra situationen som uppstår (a.a.). 

Liknande belyses av Barrera m.fl.(2013) där det kom fram till att föräldrar till sörjande 

barn hade svårt att se signalerna som barnet sände ut då de var upptagna av sitt eget 

sorgearbete.  

 
2.4.1.2 Pedagogernas ansvar 

Pedagogerna har ett ansvar att lyssna på barnet och gå det tillmötes, det räcker inte med 

att bara låta barnet veta att det kan komma till pedagogerna om det behöver prata (Bøge 

& Dige, 2006). Pedagogerna kan behöva fråga barnet flera gånger om det behöver prata 

innan han eller hon känner att det verkligen går att lita på pedagogen. På så sätt hjälps 

barnet i sin utveckling, den hjälp barnet erbjuds vid känslomässiga tillstånd är den mest 

betydelsefulla delen i fostran (a.a.). Liknande resonemang för Andersson (1995) då han 

lyfter omgivningens betydelse för ett sörjande barn. Omgivningens förhållningssätt har 

en avgörande roll i om barnet ska stanna upp i sin utveckling eller gå vidare. För att 

barnet ska klara av den svåra situationen och växa och utvecklas behöver det all sin 

kraft. En kraft som utvecklas av människor i omgivningen då de ger barnet gensvar, 

bekräftelse på sitt värde och även stöd och gränser (a.a.). 

 
2.4.1.3 Återvända till förskolan 

Det kan vara svårt för ett barn att efter en förlust återvända och träffa sina kompisar 

(Jewett Jarratt, 1996). Barnet känner sig ensam och kan i vissa fall känna skam, att den 

har gjort något hemskt. En del barn känner att återkomsten är lika svår som tragedin, 

alla vet om vad som hänt men barnet känner sig ensam i sitt sörjande. Denna övergång 

är en tidpunkt då barnet är i farozonen och är därför i stort behov av stöd. Det har då 

stor betydelse att pedagogernas bemötande av det berörda barnet blir på rätt sätt. Det 

underlättar för barnet om de andra barnen informeras innan återkomsten om vad som 

hänt. Det är gynnsamt om de får vetskap om hur det sörjande barnet kan tänkas komma 

reagera, förklara för dem hur de kan trösta och välkomna barnet (a.a.). I likhet med 

Jewett Jarratt (1996) poängterar Andersson (1995) hur tillvaron på förskolan bör vara 

den närmaste tiden, den bör vara så vanlig som möjligt för det sörjande barnet så det 

snabbt kan komma tillbaka till sin vardag igen. Pedagogerna ska visa att de vågar prata 

om det som har hänt, låta barnet komma med frågor och ge enkla svar. Vidare varnas att 

som pedagog själv bli så upprörd av den tragiska händelsen så det ställer till ytterligare 

skada för barnet. Barnet kommer känna sig ensam och försöka klara sig alldeles själv då 

det egentligen är i stort behov av en stabil vuxen (a.a.).  

 
2.4.1.4 Utmaningar  

I mötet med sörjande finns det flera utmaningar (Björklund & Gyllenswärd, 2009). 

Kunskap är en sådan utmaning, den som bemöter bör ha tillräcklig kännedom om de 

hinder som kan uppstå i sorgearbetet. Den andra utmaningen handlar om mötet, att det 

finns tillräckligt med mod att våga möta den sörjande och dess förtvivlan. Den tredje 

utmaningen handlar om att den som möter känner en trygghet i mötet med döden och 

dess påfrestningar, trots att påverkan av sorgen kan vara lika stor som hos den sörjande 

(a.a.). Exempel på dessa utmaningar beskrivs enligt Jewett Jarratt (1996) i hur barn får 

ut sin sorg i ilska och det kan orsaka problem för en del barn. Många barn är rädda att 

de ska få problem om de blir arga och därför är risken att de gömmer ilskan, skuldsätter 

sig själva och känner skam. Det är inte heller ovanligt att barn vänder sin aggression 

mot sig själva och på så sätt skada sig genom att till exempel bita sig själva. För att 

pedagoger på bästa sätt ska kunna hjälpa barn i dessa situationer måste det kännas en 

trygghet i att barn blir arga. De måste förstå att barn uttrycker och bearbetar sin sorg 

olika, en del vill prata medan andra barn agerar fysiskt (a.a.). 
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2.4.1.5 Energizoner 

Jewett Jarratt (1996) redovisar för de tre energizonerna, som förklaras som att när barn 

blir arga så känner de en våg av energi i en utav sina kroppszoner: i munnen, armarna 

och händerna eller fötterna och benen. Energin går till den fysiska zon som barnet 

föredrar och det innebär att det kan börja bita, spotta eller förolämpa, det kan även börja 

slå eller vrida händerna, gå fram och tillbaka och även börja sparka. Om pedagogen 

förklarar detta för barnet så blir det oftast väldigt fascinerad och känner att det sätt han 

eller hon uppför sig på får en mening. Det bästa sättet att hjälpa barn så de får ut sin 

ilska fysiskt är att respektera den energizon som barnet väljer och hjälpa till med att 

hitta ett bra sätt att uttrycka sina känslor. Det bör finnas material så barnet kan släppa ut 

sina känslor, även samtal med barnet är till hjälp för dem. Många barn känner en 

trygghet om de tillåts få uttrycka sina känslor både verbalt och fysiskt (a.a.). 

 
2.5.1 Handlingsplan på förskolan 

Förskolan har ett gemensamt ansvar att finnas där för det berörda barnet (Bøge & Dige, 

2006). En handlingsplan bör skapas för att stötta pedagogers möte med barn i sorg. Den 

skapar förutsättningar så det blir ett gemensamt ansvar och inte ett enskilt ansvar, men 

det ska vara en ömsesidig överenskommelse mellan förskolan och föräldrarna. Det är ett 

sätt att tydliggöra för föräldrar att information som påverkar och kan förändra barnets 

livssituation är av betydelse för förskolan att bli informerade om. Det är pedagogernas 

ansvar att finnas där för barnet och ge omsorg och trygghet tills föräldrarna mår bättre. 

En handlingsplan för förskolan ska hjälpa och ge redskap till pedagoger för hur de ska 

hantera situationen om ett barn mister en familjemedlem (a.a.). 

 
2.5.1.1 Information och stöd 

Exempel på information som en handlingsplan kan innehålla är: vem som ska kontaktas 

och vem som har hand om de olika ansvarsområdena. Den kan även innehålla 

information om hur bearbetningen med ett barn som mist en familjemedlem kan ske, 

men även arbetet på förskolan i helhet (Bøge & Dige, 2006). Detta styrks även av 

Dyregrov (2007) som lyfter betydelsen av att vara förberedd på situationer där barn 

förlorar en familjemedlem. En handlingsplan för hantering av dödsfall eller 

katastrofsituationer i förskolan är till stor hjälp för pedagoger för att veta hur de kan gå 

tillväga och vilka resurser de kan använda sig av (a.a.). På samma sätt framhäver 

Mathiasson (2008) handlingsplanen som ett stöd och kan användas som hjälp om något 

så allvarligt som dödsfall inträffar, eftersom pedagoger kan behöva stöd i sitt handlande 

och agerande så det sker professionellt. Mathiasson menar i likhet med Holland (2008) 

att pedagoger aldrig kan vara helt förberedda på situationen som kan uppstå när barn 

mister en familjemedlem. Vikten av att tillsammans skriva en handlingsplan på 

förskolan poängteras (Mathiasson, 2008). Det kan ge en mental förberedelse på vad som 

kan uppstå och möjlighet att diskutera med varandra om sina tankar kring detta (a.a.). 

Med rätt hjälpmedel är det enklare att bemöta barnet och familjen professionellt och inte 

låta de egna reaktionerna ta över (Holland, 2008). 
 
2.5.1.2 Trygga pedagoger 

Det är av stor betydelse att barnet har någon att samtala med om sina upplevelser och 

känslor i sitt sorgearbete (Bøge & Dige, 2006). Den personen kan vara en pedagog i 

förskolan och detta för att barnet inte ska känna sig ensam och skapa negativa 

konsekvenser senare i livet (a.a.). Liknande styrks av Holland (2008) som menar att då 

barn tillbringar stor del av sin dag på förskola och skola blir pedagogerna därför en del 

av barnens liv och kan ge stöd och förståelse för det individuella barnet. Pedagogerna 
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hjälper barnet i sitt sorgearbete genom att finnas där och vara närvarande. Det är av stor 

betydelse att pedagogerna får utbildning inom detta område, hur barns reaktioner kan 

komma i uttryck och hur de ska hantera dessa på bästa sätt för att underlätta för barnet 

men även för familjen (a.a.). Även Willis (2002) lyfter betydelsen att som pedagog 

känna till barns olika reaktioner som kan uppkomma i sorgearbetet. På så sätt blir 

bemötandet utefter vad barnet är i behov av. Författaren menar även att materialet på 

förskolan, så som lekmaterial, klossar, pussel och musik kan hjälpa barnet igenom sin 

sorgeprocess. Exempel på det kan vara att använda sig av låtsastelefon, handdockor 

eller liknande material. På så sätt blir barnet mer avslappnat, det blir en hjälp till att 

samtala och berätta om sina tankar. Barnet ges möjligheten att ställa frågor som 

pedagogen med hjälp av till exempel en docka kan besvara (a.a.). 
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3. Metod 
I detta kapitel redovisas för vilken metod som har använts i studien, hur den är 

genomförd, vilka styrkor och svagheter metoden har, urval och val av åldersgrupp, 

trovärdighet och giltighet i undersökningen och även de forskningsetiska principerna. 

Respondenterna kommer alla benämnas som pedagoger för att det ska bli en bättre 

sammansättning i texten. 

 
3.1 Metodval 

I studien har intervjuer av pedagoger valts som metod som enligt Bryman (2011) är en 

kvalitativ forskningsmetod som inriktar sig på det som sägs för att skapa en djupare 

förståelse kring det som undersöks. I denna studie har det setts som fördel att använda 

en kvalitativ forskningsmetod då det valts att undersöka hur pedagoger säger sig bemöta 

barn som sörjer och hur de använder sig av handlingsplanen. I en kvantitativ 

forskningsmetod som enligt Bryman mer är inriktat på siffror, hade vi fått svårt att tolka 

resultatet och närmandet av respondenternas perspektiv hade blivit svårt.  

 
3.1.1 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer är väldigt likt ett vanligt samtal, men har ett bestämt fokus 

(Kihlström, 2007). Den som intervjuar leder samtalet och ser till att det håller sig inom 

ämnet. Ett sätt att undvika ledande frågor vid en kvalitativ intervju är att bortse från sin 

egen förförståelse, det är respondentens uppfattningar och föreställningar som är det 

intressanta. De följdfrågor som ställs grundar sig i respondentens svar och ordningen 

har inte bestämts i förväg (a.a.). I denna studie ledde frågorna till ett närmande av 

respondenternas perspektiv och det var deras uppfattningar och förståelse som kom 

fram, som enligt Kvale (1997) är syftet med kvalitativa forskningsintervjuer. I intervjuer 

som samtal frambringas kunskap och även beskrivningar av situationer, inte bara 

allmänna åsikter (a.a.). I denna studie var syftet med intervjuerna att få en inblick i 

pedagogernas upplevelser och deras resonemang. Intervjuer är ett betydelsefullt redskap 

då det ges en inblick i de respondenternas uppfattning och kan på det sättet 

komma nära deras perspektiv (Kihlström, 2007). I en kvalitativ forskning är intervju en 

vanlig metod som används för att få svar på frågorna (Bryman, 2011). I kvalitativa 

intervjuer bör intervjuaren vara uppmärksam på att inte ställa ledande frågor som skulle 

kunna begränsa för andra svar (Kihlström, 2007). 

 
3.1.2 Semistrukturerade intervjuer 

I intervjuer är det till fördel att använda sig av semistrukturerade intervjuer som består 

av en lista på färdiga intervjufrågor som ska besvaras (Denscombe, 2016). Intervjuaren 

är inställd och öppen för följdfrågor som kan komma att utvecklas under intervjuns 

gång. Respondenten har möjlighet att utveckla sina resonemang och svar (a.a.). 

Ljudupptagning är ett sätt att få med vad som exakt sägs under intervjun. En annan 

aspekt som uppmärksammas i en ljudupptagning är hur intervjuaren formulerar sig och 

om det ställs en fråga på så vis att den kommit att påverka svaret (Kihlström, 2007). 

Anteckningar under intervjun stärker minnet av vad som sagts, däremot kan nackdelen 

med ljudupptagning vara att varken kroppsuttryck eller mimik kommer med i 

röstinspelningen (a.a.). 

 
3.1.3 Hermeneutik som tolkande metod 

Inom vetenskapen beskrivs hermeneutiken som en lära om tolkning, det vill säga hur vi 

kan förstå och skapa mening genom tolkning (Allwood & Eriksson, 2010). I denna 

studie har en tolkande ansats utifrån hermeneutiken gjorts i resultatet utifrån 
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respondenternas svar. Det betyder att en text är tolkad och analyserad utifrån den 

förförståelse och de erfarenheter som författaren har, vilket leder till att en text kan 

förstås på flera olika sätt beroende på vilket synsätt som tolkaren har (Allwood & 

Erikson 2010). 

 

3.2 Urval  

I studien intervjuades fyra pedagoger ifrån fyra olika förskolor i två olika kommuner, 

varav två av pedagogerna har erfarenhet inom ämnet. Urvalet av respondenterna 

baserades på studiens syfte. Denna urvalsteknik baseras på att utifrån studiens 

forskningsfrågor välja ut relevanta personer att intervjua, ett målinriktat urval (Bryman 

2011). Anledningen till att genomföra intervjuer med pedagoger som både har 

erfarenhet och de som inte har erfarenhet var att få en större överblick hur förberedelsen 

sägs vara om det skulle uppstå en sådan situation på förskolan. Vårt metodval styrks av 

Bryman (2011) som menar att vid ett målinriktat urval är det valet av respondenter som 

utgör bredden på informationen. Tre av pedagogerna är förskollärare och en är 

förskolechef. Vi har valt att benämna alla som pedagoger. Alla pedagoger har varit 

verksamma inom förskolan i många år. Eftersom det är ett känsligt ämne så baserades 

valet av respondenter utifrån vårt kontaktnät, även för att få en så naturlig konversation 

som möjligt. Den åldersgrupp av barn som valdes att inrikta sig mot är barn i 

förskoleåldern, det vill säga barn upp till förskoleklass. Då fokus ska vara på 

pedagogers bemötande av barn i sorg så är barnintervjuer inte relevanta i denna studie. 

 

3.3 Genomförandet 

Kontakten med de pedagoger som intervjuades togs via mail och telefon. Vårt syfte 

förklarades och tid och plats för intervjuerna bestämdes. Inför mötena skickades 

information ut (se bilaga 1) där vårt syfte och frågeställningar presenterades, samt en 

förfrågan om pedagogernas samtycke för att intervjuas. Det skickades även ut 

information och samtycke till förskolechefen på respektive förskolor. Då det undersöks 

ett väldigt känsligt område förklarades vår noggrannhet om att det inte ska gå att 

identifiera varken pedagogerna eller vilken förskola de arbetar på. Pedagogerna i 

intervjun fick även innan förbereda sig på de intervjufrågor (se bilaga 2 & 3) som skulle 

ställas genom att i förväg få dessa utskickade till sig. Först var det tänkt att en 

provintervju skulle genomföras innan för att kunna veta ungefär hur lång tid 

intervjuerna skulle tas. Då det visades vara svårt att få tag i en provintervju valdes 

istället att påbörja intervjuerna direkt då vår första intervju hade fått en avsatt tid på 90 

minuter, som ansågs vara tillräcklig. Intervjuerna genomfördes på pedagogernas 

förskolor och i enskilda rum för att kunna prata ostört. Intervjuerna varade mellan 35-45 

minuter. Vi var väl förberedda på våra frågor och noga med att tala ett tydligt och 

förståeligt språk så inga missförstånd skulle uppstå.  

 
3.3.1 Öppna frågor 

I intervjuerna ställdes enbart öppna frågor, vilket innebär att frågorna inte alltid håller 

en viss struktur utan följdfrågor uppkommer beroende på respondentens resonemang 

(Kihlström, 2007). Detta har lett till att de pedagoger som intervjuades har kunnat prata 

fritt och berätta sitt synsätt, därav har mycket material kunnat bearbetas. De frågor som 

ställts har grundat sig utifrån vårt syfte och frågeställningar.  
 

3.3.2 Ljudupptagning och anteckningar 

Intervjuerna genomfördes av oss tillsammans och både ljudupptagning och anteckningar 

användes. Det upplevdes positivt av oss då en kunde koncentrera sig på den som 
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intervjuades och den andra skrev ner stödord. Det var även till stor fördel att vara med 

båda två då vi efteråt kunde prata om det som kom fram i intervjuerna och ta del av 

varandras uppfattning. Vi valde att turas om att intervjua och anteckna under de olika 

intervjuerna, så båda fick möjlighet att intervjua vid två tillfällen. Efter intervjuerna 

säkerhetskopierades ljudfilerna och skickades via mail till oss själva för att på sätt säkra 

data. Ljudfilerna fördes även över på USB-minne. Ljudupptagningarna transkriberades 

innan bearbetningen för att sedan sammanställa alla svar och kategoriseras.  

 

3.4 Transkribering 

Transkribering gjordes efter varje intervju. Vi turades om och dubbelkollade alltid så 

det inte hade missats något. Under transkriberingen gjordes en grovanalys på datorn då 

det valdes att ta bort vissa delar så som pauser och utfyllnadsord då de inte är relevanta 

för studien. Det transkriberade materialet bestod av cirka 120 minuters data. Efter 

transkriberingarna markerades olikheter och likheter för att det skulle bli enklare att 

kategorisera intervjusvaren. Kvale (1997) poängterar betydelsen av uppmärksamhet vid 

transkribering så det som sägs tolkas rätt. Kvale menar vidare att tolkningen är beroende 

på hur transkriberingen skrivs.  

 

3.5 Databearbetning 

Urvalet av intervjumaterialet har stor betydelse, då läsaren inte har tillgång till 

ursprungsmaterialet är det av stor vikt att resultatet presenteras på rätt sätt (Kvale, 

1997). Resultatet från intervjuerna bearbetades och kategoriserades som enligt Bryman 

(2011) innebär att i en kvalitativ intervjustudie leta efter bakomliggande teman som 

finns i intervjusvaren. Kvale (1997) beskriver dessa teman som en 

meningskategorisering som innebär en kodning av intervjuerna som sedan delas upp i 

olika kategorier och på så sätt kan en längre text reduceras och placeras in i valda 

kategorier. Vi turades om att transkribera intervjuerna och efteråt lästes de igenom noga 

för att kunna urskilja mönster och variationer. Respondenternas svar kategoriserades in i 

de teman som ansågs vara relevanta för studien. Kategoriseringen gjordes både på 

datorn och på utskrivna intervjuer i pappersform. Det visade sig bli många 

kategoriseringar så i resultatet valdes att skriva ihop de kategoriseringar vi ansåg höra 

ihop för att på så sätt få ett bättre flyt i texten. Under varje rubrik valde vi att använda 

citat så läsaren får en större inblick i vad respondenterna sa.  

 

3.6 Etiska aspekter 
Intervjuerna har utförts och bearbetats enligt de etiska principerna i god forskningssed 

(Vetenskapsrådet, 2011).  

 

 Informerat samtycke: Enligt god forskningssed bör de som är med i studien 

informeras om syftet med studien och hur studien kommer genomföras. Genom 

ett missivbrev fick pedagogerna information om vilket ämne som skulle 

undersökas. De fick veta vilka villkor som gäller och att vi utgått från god 

forskningssed. Pedagogerna informerades om deras rätt till att avbryta sin 

medverkan när som under intervjun. De fick ge sitt godkännande i form av en 

underskrift som visar att de tagit del av information angående studien. 

 

 Kravet om samtycke: Detta krav innebär att de som deltar i studien måste ge sitt 

godkännande om att medverka (Vetenskapsrådet, 2011). Pedagogerna i studien 

fick skriftligt ge sitt godkännande som visar att de tagit del av informationen 

angående studien och godkänner sin medverkan. 
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 Kravet om konfidentialitet: Informanterna ges största möjliga skydd mot att 

obehöriga tar del av uppgifterna och personuppgifter förvaras så inga obehöriga 

kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2011). Konfidentialitet uppnåddes då 

pedagogerna blev informerade om deras anonymitet och att inga personliga 

uppgifter om förskolan eller pedagogerna kommer lämnas ut. Detta har 

tagits hänsyn till genom att använda fiktiva namn.  

 

 Vetenskapsrådet (2011) tar upp om kravet att materialet som samlats in endast 

får användas till det som de blivit informerade om. Detta krav uppfylldes då 

pedagogerna informerades om att det material som vi samlade in inte kommer 

användas till något annat än i forskningssyfte. Detta meddelades i missivbrevet 

som skickades ut till pedagogerna.  

 

3.7 Kvalitetskriterier 
 
3.7.1 Validitet 

Kriterierna för validitet är att studiens resultat går att lita på, de ska vara trovärdiga och 

ska kunna bekräftas (Allwood & Erikson, 2010). Validitet kan även förklaras som 

studiens giltighet, de frågor som är avsedda att undersökas är de som besvaras i 

resultatet (Kihlström, 2007).  
 
3.7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet som är studiens tillförlitlighet stärks om samma resultat kan uppnås om 

studien genomförs på nytt. En hög reliabilitet avser att resultatet av det som studeras 

inte förändras eller påverkas av andra faktorer (Bryman, 2011). Då vi med noggrannhet 

transkriberade våra intervjuer stärks reliabiliteten. 

 

Då det enbart intervjuades fyra pedagoger har det varit svårt att göra en djupgående 

generalisering. Varje intervju är unik då pedagogernas upplevelser och erfarenheter är 

olika. Denscombe (2016) framhåller att i intervjuer är det som sägs den data som 

används i undersökningen. Arbetet med undersökningen har begränsats till vårt syfte 

och våra frågeställningar. Validiteten i studien säkras då den visar hur det kan gå till på 

de olika förskolorna och intervjusvaren anses som tillförlitliga då de är relevanta för det 

som ska undersökas. Hade studien genomförts vid ett annat tillfälle och med andra 

förskolor skulle resultatet troligtvis blivit annorlunda. 
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4. Resultat  
Under detta kapitel redovisas våra frågeställningar med hjälp utav de svar vi fått från 

intervjuerna. En sammanställning av intervjusvaren har gjorts och en urskiljning av 

olika mönster och variationer, även likheter och olikheter bland svaren har funnits. 

Respondenterna kommer benämnas som Sofia, Karin, Lovisa och Malin. Det har 

använts fiktiva namn på grund av att det skapas en struktur i texten. Respondenten 

Karin är förskolechef, anledningen till att detta nämns är att det har viss betydelse för 

resultatet. De pedagoger som har erfarenhet av barn som mist en familjemedlem är 

Karin och Malin.  

 

4.1 Pedagogers bemötande av barn i sorg 
Pedagogernas erfarenheter av att bemöta, stödja och hjälpa ett barn som mist en 

familjemedlem redovisas under denna rubrik. Även pedagogernas kunskap om barns 

förståelse av döden och de reaktioner som kan uppstå förs fram då det har betydelse i 

bemötandet av barnen. Avslutningsvis lyfts betydelsen av en trygg förskola. 

 
4.1.1 Erfarenhet och utbildning 

De mönster som uppkom i intervjusvaren var att ingen av respondenterna har någon 

utbildning inom ämnet. Alla fyra respondenterna förklarade att det inte finns någon 

utbildning att få inom detta utan det handlar om erfarenheter. Sofia och Karin förklarade 

att den erfarenhet de har är delad erfarenhet genom att de tillsammans i arbetslaget delar 

med sig utav sina erfarenheter och tillsammans arbetar med hur agerandet ska ske om 

situationen uppstår. Karin menar: 

 
Oftast är det ju erfarenheter och att man slår sina kloka huvuden ihop hur man ska 

agera.  

 

Sofia förklarade även betydelsen av att vara ett arbetslag, de kan komplettera varandra 

och stötta varandra i svåra situationer. Karin och Malin berättade att de hade erfarenhet 

och själva varit med om att ett barn mist en familjemedlem, de poängterade betydelsen 

med att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter. Sofia och Lovisa hade 

däremot ingen erfarenhet av att ha varit med om att ett barn har mist en familjemedlem, 

utan de hade som de benämnde det en delad erfarenhet.  

 
4.1.2 Bemötande 

I bemötandet av barnet så skiljer sig respondenternas svar åt. Karin hade erfarenhet av 

att barnet tillbringade första tiden hemma och då hade bearbetat en stor del av sorgen 

där och ansåg att barnet var i tillräckligt bra tillstånd när det kom tillbaka till förskolan. 

Hon menade på att oftast när barn mister en familjemedlem så sköts det mycket i 

hemmet och förskolan blir inte lika delaktig, deras uppgift när barnet kommer tillbaka 

till förskolan är att vara en närvarande och lyhörd pedagog. Karin säger om bemötandet: 

 
Så det är otroligt olika hur man bemöter men som sagt fortfarande som vanligt men 

att man lyssnar in och tittar när barnet behöver stöd och att det är okej att fråga.  

 

I motsats till Karin så hade Malin erfarenhet av att barnet kom tillbaka snabbt till 

förskolan, redan efter två dagar. Anledningen var familjen som ville att barnet skulle få 

en så normal vardag som möjligt. Även Malin poängterade som Karin, vikten av att 

vara lyhörd för barnet. Barnet ska inte särbehandlas, men som pedagog ska det finnas 

tid till att lyssna på barnet. Hon menade vid sådana här situationer behövs det extra tid 

för just det barnet och det är det som pedagoger kan erbjuda, just sin tid. Sofia lyfte 
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vikten av öppenhet mot barnet och inte låtsas som ingenting har hänt. Hon menade att 

begreppet död inte ska lindas in utan behöver förklaras för barnet att den är död och 

kommer aldrig mer komma tillbaka. Hon påpekade att förklaringar som att den döde har 

somnat in eller försvunnit kan medföra att barnet blir rädd för att somna på kvällen eller 

att den andra föräldern har försvunnit när han eller hon inte är i närheten. Sofia menade 

även vidare att det kan vara bra att förklara för barnet att det inte är varje dag som någon 

dör, det är inte så vanligt att sådant här händer. På så sätt kan oron över att någon annan 

i familjen dör minskas. 

 
4.1.3 Barns förståelse av döden 

Barns olika förståelse av döden var något som alla respondenter lyfte fram. Sofia 

nämnde att de yngre barnen inte riktigt förstår begreppet död men kan reagera på att 

någon saknas och blir oroliga och känna tomhet. Sofia jämförde de yngre barnens 

förståelse med de som är lite äldre som kanske har upplevt döden på något sätt. Det kan 

till exempel vara ett husdjur som dött och förståelsen blir då att den som är död inte 

kommer tillbaka. Begreppet död blir på så sätt mer förståeligt för de äldre barnen även 

om det inte förstås helt ut. Även Lovisa menade att begreppet död förstås på ett annat 

sätt av de äldre barnen då hon gav exempel på hur en femåring kan berätta att den är så 

ledsen över att aldrig mer kunna krama till exempel mormor eller någon annan som är 

död. Karin nämnde hut barns förståelse av döden skapas genom att de ställer frågor. 

Vilket hon menar är väldigt svårt eftersom det inte finns något självklart svar på de 

frågor barnen har. Hon poängterade vikten av att bejaka barnens frågor men inte 

förstora dem så att barnen blir rädda, svaren ska vara anpassade efter barnens förståelse. 

Både Karin och Lovisa nämnde att barnens frågor oftast kretsar kring himlen och vad 

som händer där. Lovisa berättar: 

 
De pratar mycket om himlen och tittar på himlen och vilket moln är de på, de kanske 

sitter på det eller så.  

 

Malin förklarade hur barns förståelse av döden kan kopplas till situationer som hände 

vid den tidpunkt då ett barn mist en förälder, barnen på hennes förskola kom med döda 

insekter och sa att de var döda. 

 
4.1.4 Sorgereaktioner 

Alla fyra respondenter hade en gemensam uppfattning om barns reaktioner. De 

poängterade att alla barn är individuella och reagerar på olika sätt. Sofia nämnde att 

barn kan få sömnproblem, koncentrationssvårigheter, bli utåtagerande och en del blir 

slutna. Sofia säger: 

 
Som pedagog måste man vara beredd på att barnet ändras i sin personlighet och på de 

olika reaktionerna som kommer fram. Acceptera de förändringar som kommer hos 

barnet. Ha en förståelse för de reaktioner som uppstår.  

 

Sofia nämnde även att en del barn kan upplevas som vanligt och det då ska ses som ett 

varningstecken eftersom ingenting är som vanligt i barnets liv. Hon menade att det finns 

en risk att det senare för barnet kan komma reaktioner som kan vara svåra att hantera. 

Karin och Lovisa nämnde att barnen kan bli inåtvända, ledsna och tysta men även 

utåtagerande. Karin beskrev också olika reaktioner som kan uppstå, en del barn blir 

jättearga, en del blir jätteledsna och gömmer sig. Hon nämnde även att barn går igenom 

olika faser. Den första fasen chock var Karin aldrig med om eftersom när barnet 

hämtades visste den ingenting och sen när barnet kom tillbaka efter en månad så hade 
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den första fasen redan gått över. Däremot betonade Karin hur individuellt det är och det 

måste ses till det individuella barnets behov.  

 
4.1.5 Förskolan - en trygg plats 

Alla fyra respondenterna förklarade vikten av en trygg förskola för barnen. De nämnde 

alla att i förskolan ska det vara som vanligt då det är det enda som inte har ändrats i 

barnets liv. De menade att det är bra för barnet om det inte var annorlunda överallt. 

Malin sa att: 

 
På förskolan ska det vara precis som vanligt, alla rutiner ska vara likadana, ingenting 

ska vara ändrat, för hemma är ingenting som vanligt. Hemma är ju hela världen upp 

och ner och helt omkullkastad. 

 

Sofia förklarade hur betydelsefullt det är att bygga upp en ömsesidig respekt redan från 

dag ett med barnen så de vet att de alltid kan komma till pedagogerna, de ska känna en 

trygghet. Hon menade att om barnet skulle drabbas av en förlust är det till fördel om en 

tillitsfull relation har byggts upp innan. Hon nämnde ett exempel som en kollega delat 

med sig av då ett barn först inte visade någonting hemma efter sin pappas död. När 

barnet sedan kom tillbaka till förskolan och såg en pedagog som stod honom nära så 

kom allt och han berättade allt som hade hänt inför mamman och alla andra pedagoger 

som var i närheten. Detta menade hon berodde på att en tillitsfull relation byggts upp 

och barnet kände en trygghet i pedagogen. 

 

4.2 Handlingsplan för sorgearbete 
Under denna rubrik lyfts pedagogernas uppfattning om handlingsplanens eller 

krisberedskapsplanens betydelse. Det redovisas även vilka strategier och verktyg som 

kan vara till hjälp i bearbetningen av barn som sörjer. Det framkommer även hur den 

övriga barngruppen bör informeras och avslutningsvis arbetslagets betydelse. 

 
4.2.1 Krislåda 

På alla fyra förskolorna fanns det en krislåda som innehöll ljus, vit duk och en fotoram. 

Det som skiljde förskolornas krislådor åt var att i krislådan på Lovisas förskola fanns 

det sånghäfte om sorg och ett anteckningsblock där tankar kunde skrivas ner. På de 

andra tre förskolorna fanns det litteratur om döden och sorg som är lätt att förstå för 

barn. Sofia berättade: 

 
Men också via litteratur kan man få mycket hjälp, finns ju jättemycket bra böcker som 

tar upp det här med döden och andra saker väldigt bra. Det kan vara till hjälp både för 

äldre och yngre barn. 

 

Sofia berättade att i deras krislåda så fanns det även litteratur till pedagogerna som kan 

vara till hjälp för att skaffa sig kunskap om att bemöta barn i sorg. En annan likhet på 

förskolorna var att det fanns en krisgrupp tillgänglig som innefattar förskolechef, 

skolsekreterare och två pedagoger från verksamheten. Krisgruppen träffas för att gå 

igenom händelsen och vilka rutiner som ska genomföras. De använder en slags krispärm 

där rutinerna står i punktform och även de telefonnummer som behövs. Karin berättade 

hur hon som förskolechef tog hjälp av krisberedskapsplanen: 

 
Vi hade jättemycket stöd av krisberedskapsplanen, hur man gör och hur man går 

tillväga och det är så skönt för man hamnar ju i en chock själv och då att det finns 

någonting att landa tillbaka på. Hur gör vi? Vad gör vi? Vem kontaktar vi? Och 

allting står där.  
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Malin förklarade däremot att när hennes förskola var med om situationen så fanns det 

ingen beredskap att tillgå, det var först efter situationen som förskolan skapade en 

krisberedskapsplan. Hon menade vidare att i nuläget är de mer förberedda ifall 

situationen skulle uppstå: 

 
Det finns säkert att söka på om man skulle behöva, de flesta förskolor har säkert en. 

Nu är vi säkert bättre förberedda än vi var då, för man lär sig ju hela tiden, får nya 

erfarenheter.  

 

Hon poängterade även att det inte går att vara helt förberedd. På samma sätt resonerade 

Karin då hon menade att det aldrig går att veta vad som kommer hända och hur barnen 

reagerar. Som förskolechef menade Karin att även om det uppstår mycket känslor så 

ligger ansvaret på förskolechefen, det ska hanteras på ett professionellt sätt och det är ett 

jobb som måste göras. 

 
4.2.2 Strategier och verktyg vid bearbetning 

Sofia berättade hur betydelsefullt det är att skaffa sig kunskap om de olika 

sorgereaktionerna så det på så sätt underlättar bearbetningen med barn som sörjer. Hon 

nämnde att arbetet med barnen under bearbetningen är olika då varje barn är individuell, 

men ett sätt som hon såg som positivt var att bearbeta sin sorg genom leken. Hon 

nämnde ett exempel som en kollega varit med om. Ett barn på fem år hade förlorat sin 

pappa och visade först ingenting varken hemma eller på förskolan. Förskolan och 

mamman tog då kontakt med en specialpedagog för råd om hur de skulle arbeta med 

detta barn. Specialpedagogen föreslog att ta fram ett sandbord och dockor.  

Barnet började leka med sanden och dockorna, det var samma lek hela tiden. Barnet 

ställde upp en familj av dockorna och sen gömde hon pappan i sanden. Sofia berättade:  

 
Så där såg man ju att via leken bearbetade barnet det som hade hänt. Barnet pratade 

inte om det, utan det var via leken. Oftast är det så de arbetar inom lekterapin med just 

sand och föremål som djur eller dockor med familj. 

 

Detta gjorde barnen om och om igen. Hon pratade aldrig om det utan lekte denna lek 

hela tiden, det höll på ganska länge. Sofia berättade ytterligare ett liknande exempel då 

det var ett barn som var två år gammal som hade förlorat sin mamma och sitt syskon i 

en bilolycka, även här bearbetade barnet händelsen genom att gömma två dockor i 

sanden. Sofia poängterade även att litteratur om döden kan vara till hjälp för både stora 

och små barn, något som även Karins och Malins förskolor använde. Karin sa: 

 
Vi hade ju sådana här krisväskor och däri fanns det en bok från Fonus, Farfar och 

lammen. Den läste vi och pratade kring. Den tar upp på ett bra sätt döden.  

 
4.2.3 Övriga i barngruppen  

Hur den övriga barngruppen informerades skiljde sig lite i svaren från de fyra 

respondenterna, där två av dem nämnde att det var lite beroende på barnens ålder. Sofia 

nämnde betydelsen av att berätta för barnen varför kompisen är lite annorlunda så de får 

en förståelse för det. Lovisa nämnde även hon vikten av att informera barngruppen om 

vad som hänt men att de äldre barnen kan ha enklare att förstå än de yngre barnen.  

Malin berättade däremot att de inte sa något till barngruppen utan förskolechefen var 

där på eftermiddagen och informerade alla föräldrar när de kom för att hämta sina barn. 

Föräldrarna fick sedan berätta för barnen hemma och då var pedagogerna förberedda 

dagen efter på de frågor som skulle kunna tänkas komma. Karin upplevde att det 

arbetades mer med situationen i barngruppen än vad det gjordes med det berörda barnet, 
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eftersom barnet tillbringade den första tiden hemma. I barngruppen förekom det mycket 

frågor men det inte var någon sorg i barngruppen på det sättet då de inte var lika 

berörda, utan mer oroliga över sin kompis. Karin berättar: 

 
Man jobbar ju inte så mycket med det barnet utan man får jobba mer med 

barngruppen, var är vår kompis? Och där måste man ha en dialog med 

vårdnadshavare till det barnet, hur mycket får vi säga? Vad vill ni att vi ska säga? Hur 

ska vi gå tillväga?  

 
4.2.4 Arbetslaget 

Alla fyra respondenter var samstämda med att stöd från arbetskamrater var otroligt 

viktigt. Karin menade att i ett sådant här läge var det inte starkt att vara ensam: 

 
Det man lär sig av det här det är ju egentligen att man måste prata väldigt mycket med 

alla inblandade och berörda så man gör det på ett bra sätt för att det har vi kommit 

fram till att ensam är inte stark. Man klarar det inte själv man måste vara ett team.  

 

Lovisa betonade betydelsen av arbetslaget och den hjälp de kan ge varandra, då det 

berörda barnet kommer behöva mer tid från personalen är det av stor vikt att ha ett bra 

samarbete och stötta varandra. Malin lyfte även hon betydelsen av ett fungerande 

samarbete inom arbetslaget. Då det kan bli väldigt påfrestande för pedagogerna kan de 

behöva gå undan eller ta en extra rast. På Malins förskola kallades det in extra personal 

så möjligheten att gå undan fanns. Även Sofia lyfte betydelsen av arbetslagets stöd och 

hjälp då det i sådana här situationer kan behövas tid att gå undan och bearbeta sin egen 

sorg. Då är det en stor fördel att vara ett arbetslag.  

4.3 Resultatsammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi i studiens resultat se vikten av att vara förberedd på barnens 

olika sorgereaktioner. Då varje barn är unik och bearbetar sin sorg olika är bemötandet 

av varje barn betydelsefullt, så det blir på rätt sätt. Det lyftes mycket i intervjuerna hur 

betydelsefullt det var att som pedagog lyssna på barnen och ge dem trygghet. En 

öppenhet mot barnen var något som pedagogerna sa var av stor betydelse och att tänka 

på att om svaren på barnens frågor lindas in så får barnen svårt att förstå innebörden i 

döden. Alla förskolor var eniga om att barnen skulle känna hur allt var som vanligt på 

förskolan, då det inte var det i barnens liv utanför förskolan. Det framkom även i 

resultatet att det kan vara till hjälp för det berörda barnet att övriga barn i barngruppen 

blir informerade om vad som hänt så de på så sätt kan ha förståelse för rektionerna som 

kan uppstå hos barnet. Alla förskolorna hade i nuläget en slags krisberedskapsplan i 

form av en krislåda som innehöll material som var till hjälp om krisen skulle infinna sig. 

Det fanns även på samtliga förskolor en krisgrupp som hade en krispärm där all 

information behövdes. 

 

4.4 Analys av resultat 
Ingen av pedagogerna hade någon utbildning inom ämnet, de var alla eniga om att 

mycket handlade om de erfarenheter de själva hade eller de erfarenheter som till 

exempel kollegor hade delat med sig. Resultatet tyder på att ett bra samarbete i 

arbetslaget är av stor vikt vid sådana här situationer, då även pedagogerna kan behöva 

hjälp och stöttning. Tillsammans kan de komma fram till hur de ska agera så 

bemötandet blir till det bästa för barnet. Barns olika förståelse av döden lyftes fram av 

alla respondenter, då det belystes att både ålder och erfarenhet spelade roll för deras 

förståelse. Med erfarenhet menades att de som någon gång hade varit med om en 

förlust, som till exempel skulle kunna vara ett husdjur som avlidit, hade en större 
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förståelse av innebörden i döden. Oftast var det de lite äldre barnen som hade denna 

erfarenhet. Det tolkas även av resultatet hur mycket av barnens förståelse tillkommer 

genom att barnen ställer frågor. Vad som bör tänkas på enligt en respondent var att inte 

förstora frågorna så barnen blir rädda.  

 

Resultatet visar även hur små barns förståelse av döden kan uttrycka sig i exempelvis 

leken, en respondent gav exempel på två olika barn som visade sin förståelse i lek med 

sand. Barnen visade på samma sätt sin förståelse om vad som hänt trots att det var tre 

års skillnad på barnen. En tolkning här är att oavsett ålder så uppfattar och förstår barn 

att det inte är som vanligt, de känner en saknad. 

 
4.4.1 Cullbergs kristeori 

Utifrån resultatet förtydligas Cullbergs kristeori då vikten av att lyssna på varje barn och 

förstå att de reagerar olika lyfts. Kunskapen om de olika psykiska kriserna och sorgen är 

av betydelse i bemötandet av de sörjande. Den sörjande ska få bekräftat att reaktionerna 

och känslorna är naturliga (Cullberg, 1988). Ett barn som inte visar någonting utan 

uppträder som att allting är som vanligt ska därför ses som ett varningstecken, då risken 

finns att barnet senare kan få reaktioner som kan vara svåra att hantera. I reaktionsfasen 

är det inte ovanligt att barnet isolerar sig och risken finns att den sörjande senare i livet 

kan drabbas av ångestattacker (a.a.) Respondenterna menade då det inte är som vanligt i 

barnets liv är det av stor vikt att som pedagog uppmärksamma dessa tecken. De olika 

faserna nämns i resultatet och det framkommer att det är väldigt olika i vilken fas barnet 

befinner sig i då det kommer tillbaka till förskolan, beroende på hur länge barnet varit 

borta. Det visade även att det vanligaste var att barnet snabbt var tillbaka på förskolan 

då det poängterades att det var till fördel att komma in i vardagen och få känna sig som 

vanlig. Vikten av att på förskolan låta allting vara som vanligt med rutiner, lek och allt 

annat som förekommer tolkas tydligt i resultatet. Förskolan som en trygg plats och 

pedagogernas trygghet förtydligas i resultatet där det poängteras betydelsen av att bygga 

upp en tillitsfull relation med barnen. Vikten av att finnas till för barnet lyfts även av 

Cullberg (1988) som menar att barnet under chockfasen inte bör lämnas ensam. 

Resultatet visar även hur bemötandet från de andra barnen kan ha betydelse för det 

sörjande barnet då de olika reaktionerna kan visa sig på förskolan. Utifrån resultatet går 

det att utläsa hur hanteringen av de övriga barnen i barngruppen sker på olika sätt 

beroende på hur gamla barnen är. Då det är lite äldre barn kan det vara bra att informera 

om vad som hänt då de kommer undra varför deras kompis inte är på förskolan eller 

varför han eller hon är ledsen.  

 
4.4.2 Handlingsplan som stöd 

Avslutningsvis uppfattas det som att alla respondenter ser handlingsplanen, eller 

krisberedskapsplanen som de benämner den, som ett betydelsefullt stöd. Med hjälp av 

den vet de hur de ska gå tillväga och vilka som ska kontaktas. Vikten av en 

handlingsplan blir uppenbar då det vid en förskola då situationen uppstod inte fanns 

någon handlingsplan som stöd, utan den skapades först efter att situationen hade skett. 

Utifrån detta ges uppfattningen att en slags handlingsplan är behövlig i bemötandet av 

barn i sorg. 
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5. Diskussion 
I detta kapitel analyseras resultatet utifrån bakgrundslitteraturen och den forskning som 

bearbetats. Ett resonemang kommer föras om vilka konsekvenser resultatet kan tänkas 

få för den pedagogiska verksamheten. Diskussionen kommer föras utifrån huvudsyftet 

att undersöka hur pedagoger i förskolan bemöter, stödjer och hjälper barn i sorg, samt 

om det finns handlingsplaner och utbildningar för pedagoger att tillgå i detta tema. 

 

5.1 Bemötandet 
Under arbetets gång har betydelsen av bemötandet av det sörjande barnet blivit mer 

styrkt. Resultatet visar hur omgivningen har betydelse för barnet. Det lyfts att det på 

förskolan ska vara som vanligt för att barnet ska få en så normal vardag som möjligt. 

Omgivningens betydelse styrks även av Andersson (1995) som menar att omgivningen 

ger barnet kraft som kan ha en avgörande roll för barnens utveckling. 

 
5.1.1 En lyhörd och närvarande pedagog 

I våra intervjuer framkom betydelsen av att vara en lyhörd och närvarande pedagog, 

vilket även Bøge och Dige (2006) framhåller och menar att det är pedagogernas ansvar 

att lyssna på barnen och gå dem tillmötes. Alla respondenter lyfter vikten av att lyssna 

på barnen då deras reaktioner är individuella. Anledningen kan bero på pedagogernas 

kunskap och erfarenhet av att alla barn är unika och betydelsen att som pedagog vara 

där för barnen. Vidare lyfts att det kan vara av stor vikt att återkommande fråga barnet 

om det behöver prata om det som har hänt för att barnet på så sätt ska känna en tillit till 

pedagogen (Bøge & Dige, 2006). Vår tolkning av vad som framkommit i resultatet och 

litteraturen är hur olika alla barn är och varje fall är unikt, det överensstämmer med 

Cullbergs kristeori som vi har använt oss av då det i reaktionsfasen är vanligt att barnet 

uppträder avvikande och det kan uppkomma olika reaktioner beroende på det 

individuella barnet (Cullberg, 1988). Pedagogernas förhållningssätt kan enligt 

Andersson (1995) ha en stor betydelse för barnets utveckling, vilket även tolkas utifrån 

intervjusvaren, där det poängteras hur betydelsefullt det är med en god relation, barnen 

känner en trygghet i pedagogerna. En tolkning utifrån litteraturen och resultatet är att en 

stor betydelse i bemötandet är relationen till barnen, en god relation resulterar i att 

barnen får det mindre svårt i sin bearbetning av sorgen på förskolan.  

 
5.1.2 Öppen och ärlig kommunikation 

Det är inte ovanligt att barnet kan känna en rädsla och oro över att den kvarlevande 

föräldern också kommer försvinna (Dyregrov, 1999). En tolkning utifrån både 

litteraturen och resultatet kan göras att det är av betydelse för barnet hur pedagogerna 

bemöter frågor om döden. I resultatet betonar en respondent vikten av att vara öppen 

mot barnet och ärlig i sina svar. Svaren ska inte lindas in utan förklaras så barnet förstår 

att den som är död inte kommer tillbaka. En tolkning utifrån resultatet är om det inte ges 

ärliga svar till barnet är det risk att han eller hon inte riktigt förstår vad döden innebär. 

Barnet kan då tro att den döde kommer komma tillbaka eller som både litteratur och 

resultat visar, en rädsla över att inte vakna på morgonen eller att fler närstående kommer 

att försvinna. Detta styrks yterliggare av Dyregrov (1999) som menar att det kan vara 

till hjälp för barnen om de får vetskap i vad det innebär att vara död. Författaren nämner 

att det är en fördel att förklara att kroppen har slutat fungera. Vår uppfattning utifrån 

detta resonemang är att det med små barn kan vara svårt att ge en förklaring som de 

kommer förstå och i enlighet med studien av Barrera m.fl.(2013) har barn upp till tio års 

ålder svårt att förstå vad döden innebär. Å andra sidan framkom det i resultatet att de 

barn som till exempel hade upplevt att ett husdjur hade dött hade en större förståelse av 
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döden då de förstod att den döde inte kommer tillbaka. Följden av detta resonemang 

tolkas som att det är beroende på barnens individuella nivå som förståelsen av döden 

grundar sig i. 

 
5.1.3 Förskolan bör vara som vanlig 

Tillvaron på förskolan bör vara så vanlig som möjligt för barnet så det snabbare kan 

komma tillbaka till vardagen igen (Andersson, 1995). Om detta sätts i relation till 

resultatet så visar det hur stor betydelse en trygg förskola är för barnen. Alla 

respondenter lyfter vikten i att förskolan ska vara som vanlig för barnet då allt annat i 

deras liv inte är det. En tolkning utifrån detta resonemang är att som pedagog skapa en 

trygg plats i förskolan för barnen där de känner att här kan jag vara mig själv, ledsen, 

arg, glad, ingenting är fel och det finns lyssnande pedagoger som är där som stöd. 

Slutsatsen av bemötandet av barn som sörjer blir att vara en lyssnande pedagog och väl 

medveten om barns olika sorgereaktioner och förståelser av döden. På samma sätt som 

resultatet och litteraturen visar ser vi vikten i att förskolan ska vara en trygghet för 

barnen där de kan känna sig precis som vanligt då det för övrigt sker stora 

omständigheter i barnens liv. 

 

5.2 Strategier och verktyg 
Resultatet visar på att pedagogerna ser stor betydelse i att skaffa sig kunskap om de 

olika sorgereaktionerna för att kunna möta barnen utefter deras behov och 

sorgebearbetning. Det instämmer med Willis (2002) resonemang, vuxnas och barns 

sorgearbete skiljer sig åt eftersom vuxna har mer livserfarenhet men även en annan 

uppfattning och kunskap om vad döden innebär. Vidare framkom det i resultatet att som 

pedagog inte bara vara medveten om att barn bearbetar sin sorg på olika sätt utan även 

att det aldrig går att vara tillräckligt förberedd. Detta styrks även av Bøge och Dige 

(2006) som poängterar vikten av att som pedagog uppmärksamma beteendeförändringar 

hos de barn som upplevt trauma, så bemötandet sker utifrån det individuella barnets 

behov.  

 
5.2.1 Utbildning 

På frågan om utbildning inom ämnet framkom det av respondenterna att det inte fanns 

någon utbildning, behövde de professionell hjälp kunde det tas emot av till exempel en 

specialpedagog. Även Holland (2008) lyfter vikten av professionell hjälp. Han menar att 

utbildad personal inom ämnet vet hur de olika reaktionerna ska hanteras och på så sätt 

underlättar det för barnet och familjen. Detta styrks yterliggare då det framkom i 

resultatet att vid ett fall då ett barn mist en närstående togs en specialpedagog in för att 

hjälpa barnet i sin bearbetning av händelsen och de tillhörande känslorna. Vi ser vikten 

av att våga ta hjälp av professionella personer utifrån då pedagogerna inte har 

kunskapen själva. 

 
5.2.2 Lekens betydelse 

Utifrån resultatet belystes leken som ett betydelsefullt redskap för barns bearbetning av 

det som hänt på sitt egna sätt. En av respondenterna nämnde exempel där barn genom 

lek som bestod av sandbord och dockor bearbetade sina upplevelser på sitt sätt. 

Liknande framhåller Dyregrov (1999) som menar att barn som upplevt trauma kan 

bearbeta sina upplevelser och känslor i leken. Vi funderar på hur det kommer sig att det 

bara var en respondent som nämnde leken, då det enligt Dyregrov framkommer att 

leken är en stor del i barnens bearbetning.  

 



  
 

25 

5.2.3 Trygghet 

Utifrån både resultatet och kristeorin som Cullberg (1988) redovisar görs det synligt hur 

barn behöver känna trygghet på förskolan. De kan behöva stöd och hjälp att 

kommunicera sina känslor. Den person som möter barnet har i uppgift att stödja och 

hjälpa barnet med bearbetningen och visa att de reaktioner och känslor som uppkommer 

är naturliga (Cullberg, 1988). I detta resonemang ser vi betydelsen av att ge barnen 

trygghet som vi tolkar är grundläggande för barnen i deras bearbetning av sorgen. 

Slutsatsen av respondenternas svar och det som lyfts i litteraturen kan utläsas som att 

det är av stor vikt att som pedagog och arbetslag vara en trygghet för barnet att komma 

tillbaka till. Efter en traumatisk händelse så behöver barnet hjälp att få sina känslor 

bekräftade och även hjälp att förstå att de reaktioner som förekommer är helt naturliga.  

 

5.3 Handlingsplan 
Det synliggjordes utifrån resultatet hur olika handlingsplanen på förskolor kan se ut. 

Samtliga förskolor i resultatet hade någon form av handlingsplan som innehöll 

information och hjälpmedel att ta till hjälp av då ett barn hamnar i sorg. Resultatet 

visade även hur stor betydelse en handlingsplan har då en av förskolorna utarbetade en 

efter att ett barn på förskolan mist en närstående. 
 
5.3.1 Krislåda 

Det framgår däremot i resultatet att alla respondenter har på sina förskolor en krislåda 

som krisberedskap att använda sig av vid dödsfall. Vi ser fördelen med att ha något 

konkret att ta fram. Då både barn och pedagoger är i chock är en krisberedskapsplan att 

följa till hjälp. Detta styrker Bøge och Dige (2006) som lyfter att en handlingsplan ska 

hjälpa och vara ett redskap för pedagoger i en sådan här situation, hur de kan gå tillväga 

och vem som ska kontaktas. Även Holland (2008) poängterar att en handlingsplan kan 

ge en mental förberedelse på vad som kan hända och hur situationen ska hanteras. Med 

rätt hjälpmedel kan det vara enklare att bemöta barnet och familjen på ett professionellt 

sätt där ens egna reaktioner inte tar över (a.a.). Vår tolkning är att en handlingsplan är 

ett betydelsefullt redskap för pedagoger i bemötandet av barn i svåra situationer. Vi 

uppfattar det även som att pedagogerna inte har så mycket kunskap innan det händer om 

hur de ska gå tillväga, eller om vad det finns för hjälpmedel för att kunna skapa bästa 

möjliga förutsättningar i bemötandet av barnet och familjen. Utifrån detta resonemang 

uppfattar vi det som att det i många fall skrivs en handlingsplan efter en olycka eller ett 

dödsfall har skett, då upptäckten av brist på kunskap och erfarenhet görs.  

 
5.3.2 Samarbete i arbetslaget 

Det lyfts i resultatet som betydelsefullt att diskutera olika situationer som kan uppstå 

med varandra i arbetslaget för att få vetskap om olika tillvägagångssätt. På liknande sätt 

resonerar Mathiasson (2008) som menar att fördelen med att tillsammans utforma en 

handlingsplan är att det bidrar till en mental förberedelse och en diskussion om tankar 

om vad som kan uppstå. Det framkommer även tydligt i resultatet hur det som pedagog 

aldrig går att vara fullt förberedd på vad som kommer ske. Två av respondenterna som 

varit med om att ett barn mist en familjemedlem säger att de har fått mer erfarenhet men 

att de aldrig kan vara tillräckligt förberedda. Detta poängterar även Dyregrov (2007) 

som lyfter betydelsen av att vara förberedd på att möta barn i sorg. En handlingsplan är 

då till stor hjälp för pedagogerna för att veta hur de kan gå tillväga, men även vilka 

resurser de kan använda sig av (a.a.). Vår slutsats utifrån resonemanget som förs med 

hjälp av litteratur och resultat blir att det är av stor vikt att vara förberedda med en 

handlingsplan för att skapa bästa möjliga förutsättningar för det barn som upplevt 

trauma, men att det oftast inte utformas en förrän situationen har uppstått. Vi tolkar det 
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som en okunskap hos pedagoger och ser betydelsen i att det bör finnas någon utbildning 

för pedagoger inom detta ämne. Det vi härmed vill få fram i vår slutsats är att när ett 

barn sörjer eller är i chock behöver han eller hon hjälp med en gång, så därför behövs 

det en handlingsplan som formuleras av och med pedagoger innan något barn drabbas 

av en kris. 

 

5.4 Metoddiskussion  
För studien valdes en kvalitativ metod med semistrukturerade frågor för att besvara våra 

frågeställningar. Eftersom det ställdes öppna frågor gavs respondenterna möjligheten till 

att tala fritt, vilket blev positivt då det gavs mycket material av intervjuerna som vi 

sedan kunde bearbeta. Kvalitativ intervju som metod är i enlighet med Kvale (1997) en 

styrka då det ges mer djupgående svar och det går att ställa följdfrågor som kan vara till 

hjälp i undersökningen (a.a.). Då intervjufrågorna skickades ut till respondenterna innan 

intervjuerna kunde de vara väl förberedda och intervjun följde en struktur som var till 

hjälp under intervjutillfällena, men även vid analysen av materialet. Nackdelen med att 

respondenterna redan innan intervjutillfället fick ta del av frågorna kan vara att de då 

kan förbereda sig och ge de svar som förväntas för att på så sätt verka mer kunniga än 

vad de egentligen är. Å andra sidan kan det vara en fördel att respondenterna är 

förberedda på vad intervjun kommer innehålla då svaren kan vara genomtänkta och inte 

bli något som egentligen inte är deras svar på frågan. Då vi enbart fick ta del av det som 

pedagogerna säger så kan vi inte fullt ut vara säkra på att de gav oss ärliga svar. En 

observation hade styrkt deras svar, men eftersom studien tar upp ett ämne som pågår 

under en lång tid hade vi inte möjlighet att göra observationer. Då vi undersöker ett 

känsligt ämne finns risken att viss information valts bort i svaren på grund av sekretess. 

För att undvika detta var vi noga med att informera att deltagandet i studien var 

anonymt och att inga uppgifter kunde spåras till varken dem eller till förskolan.  

 
5.4.1 Intervjuernas styrkor 

De styrkor som kan ses i våra intervjuer är att en del av de pedagoger som valts att 

intervjuas har vi varit i kontakt med och är bekanta med sen innan. Vi ser det som 

positivt då pedagogerna har ett förtroende för oss som bidrar till att intervjun blir 

avslappnad och ärlig. Vid intervjutillfällena valde vi att medverka båda två och hade 

innan bestämt vem av oss som skulle intervjua och vem som skulle anteckna och 

koncentrera sig på kroppsspråk och andra detaljer som kan tänkas visa sig under 

intervjuerna. Detta såg vi som väldigt positivt då det blev en tydlig struktur i samtalen. 

Trots att vi var två stycken intervjuare som skulle kunna kännas otryggt för den 

ensamma respondenten upplevde vi intervjuerna som avslappnande och även i vissa 

stunder känslosamma. Fördelen med att medverka båda två i intervjuerna ser vi som att 

vi får en gemensam upplevelse som vi senare kan diskutera.  

 
5.4.2 Ljudinspelning 

Under intervjuerna använde vi oss av ljudinspelning, vilket var ett bra redskap för oss 

då vi under intervjuerna kunde koncentrera oss på respondenterna och det som 

framfördes i intervjuerna. Efteråt kunde vi båda lyssna på inspelningarna, var något 

oklart kunde vi dela våra förståelser. Risken med ljudupptagning är tekniken som kan 

strula eller bli svår att tyda, dock upplevde vi inte något negativt med ljudupptagning. 

En annan risk kan även vara att respondenterna känner sig obekväma med att bli 

inspelade. För att vara säkra på att de skulle känna sig bekväma under intervjuerna var 

vi noga med att förklara att det bara var vi som skulle ha tillgång till inspelningarna. 

Även här kände vi inte att det var några problem med den valda metoden. Våra 

intervjuer gick bra och vi upplevde inget som skulle kunnat påverka resultatet.  
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5.4.3 Transkriberade intervjuer 

Styrkan med användandet av transkriberade intervjuer är att intervjuaren får med det 

exakta som respondenterna sagt och det blir ett brett material (Bryman, 2011). Det 

materialet är av betydelse att kontinuerligt använda sig av under arbetets gång för att 

skriva analysen (a.a.). Våra transkriberingar gjordes på datorn, vilket för oss var en bra 

metod då vi samtidigt som vi skrev markerade likheter och olikheter som vi sedan 

klistrade in i ett annat dokument för att på så sätt ha allt samlat. Detta upplevdes positivt 

för oss då vi vid analysen på ett lättarbetat sätt kunde kategorisera svaren. Vi valde att 

skriva ut kategoriseringarna i pappersform för på det sättet kunde vi se det tydligare. 

Detta ansåg vi vara en bra metod då vi inte behövde leta på datorn utan kunde istället se 

det tydligare framför oss. 

 
5.4.4 Validitet och reliabilitet 

Validiteten och reliabiliteten i studien upplevs som tillförlitlig då intervjufrågorna har 

utformats efter studiens syfte. Intervjusvaren är noggrant granskade så inga frågor har 

glömts eller några svar utelämnats. Det som skulle kunna öka studiens validitet 

ytterligare skulle vara att låta respondenterna ta del av intervjumaterialet. Det var dock 

inget som vi gav förslag på eller efterfrågades av respondenterna, däremot ville gärna en 

respondent ta del av den färdiga uppsatsen. Det som skulle kunnat öka reliabiliteten är 

att ställa samma frågor igen till samma respondenter, eller låta någon annan ställa 

frågorna igen, vilket vi inte gjorde. Om någon annan skriver ut intervjuerna ska det 

enligt Kvale (1997) stärka reliabiliteten, det var inget som vi ansåg som relevant för vår 

studie då den behandlar ett känsligt ämne och risk för identifiering skulle kunna ske. 

Litteraturen som används i studien ser vi som användbar för vårt syfte då den har kunnat 

kopplas samman med vårt resultat. Vårt teoretiska ramverk riktade sig mot Cullbergs 

kristeori som vi ansåg även det vara användbart för studien då pedagogers bemötande 

av barn i sorg grundar sig mycket i vilken fas barnet är i och de olika reaktionerna som 

kan komma uppstå.  

 
5.4.5 Urval 

Vårt urval av respondenter var inte slumpmässigt utvalt och då kan reliabiliteten bli 

något lägre. Vi valde medvetet två pedagoger som vi visste hade erfarenhet inom 

området. De två pedagoger som själva inte hade varit med om ett barn som mist en 

familjemedlem visste vi redan innan intervjuerna hade god kunskap om bemötandet. 

Resultatet hade förmodligen sett annorlunda ut om det varit andra respondenter än de vi 

valde ut. Enligt Kihlström (2007) är kvalitativa intervjuer samtal med erfarna personer 

inom det område som ska undersökas, då de förhoppningsvis har en berättelse som 

grundar sig på egen erfarenhet. Vi valde i denna studie att fokusera på pedagoger med 

god kunskap för att på så sätt få ut ett kvalitativt resultat. 

 

5.5 Pedagogiska implikationer 
Denna studie bidrar till en inblick i hur barn reagerar på sorg. Genom att ta del av 

studien kan kunskap ges om bemötande av barn som upplevt trauma eller på annat sätt 

sörjer. Studien kan till fördel användas av alla som både inom sitt yrke och i vardagen 

kommer i kontakt med barn som kan drabbas av sorg. 

 

5.6 Slutsats och förslag till fortsatt forskning 
Resultatet visar hur bemötandet av barn i sorg kan ske på många olika sätt och att det 

även finns olika sätt att se på bemötandet. En kunskap om de olika kriserna är 
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betydelsefull i bemötandet, därav ses Cullbergs kristeori som en vägledning. 

Respondenterna i studien upplevde att de inte hade tillräckligt med kunskap om ämnet 

som de hade önskat. Den kunskap de hade var delad kunskap, som de menade att de 

hade fått av till exempel kollegor som hade erfarenhet av situationen. Det som 

pedagogerna sa sig vara av störst betydelse i bemötandet var att se till varje enskilt barn 

och dess behov och som pedagog vara lyhörd och ge barnen trygghet. De poängterade 

att förskolan var en plats för barnen där allt skulle vara som vanligt, då det var en 

betydelsefull del i barnens liv vid just en sådan här situation. Ett resultat som förvånar 

oss är pedagogernas osäkerhet om handlingsplanen. De menade att det fanns en 

krispärm där telefonnummer och information fanns och hur de ska gå tillväga, men vi 

uppfattade det som att det var krisgruppen och ledningens ansvar. Å andra sidan förstår 

vi att ansvaret inte kan ligga helt på pedagogerna utan deras fokus ska vara på 

bemötandet av barnen, dock anser vi att de bör veta vart den finns och vad den 

innehåller.  

 

Vår studie innehåller pedagogers resonemang om och hur de säger sig bemöta barn som 

mist en familjemedlem, men också vilka redskap och hjälpmedel som finns. 

Anledningen till att den inte innehåller barns tankar är på grund av att det är ett känsligt 

ämne och det tar tid att skapa en relation med barn som gör att de skulle ha tilliten att 

berätta om deras upplevelser och tankar. Som förslag på vidare forskning utifrån denna 

studie vore det intressant att se hur barn tänker kring döden, hur barn ser på döden i 

jämförelse med pedagoger. Ett annat förslag på vidare forskning är lekens betydelse för 

barns bearbetning av sorg och vilka strategier som finns för att bemöta ett barn i sorg.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev 
Hej 

Vi är två studenter som läser sjunde terminen på förskollärarprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Denna termin omfattar ett examensarbete på 15 hp. Syftet 

med vårt arbete är att fördjupa vår yrkesprofession i hur pedagoger och förskolan 

bemöter barn som förlorat en familjemedlem genom dödsfall och även hur situationen 

hanteras i förskolan med både det berörda barnet och den övriga barngruppen. 

Vi kommer genomföra enskilda intervjuer med hjälp av ljudupptagning. 

I vår studie kommer vi skydda er identitet genom att inte ange era namn eller namn på 

förskolan. Det kommer inte finnas någon identifikation som kan kopplas till er, barnen 

eller förskolan. Deltagandet är frivilligt och ni kan när som helst avsluta intervjun. 

Vår studies resultat kommer vi redovisa muntligt på seminarium och studien kommer 

att publiceras på universitets databas. Vi har tagit del av Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer och för att kunna genomföra studien behöver vi er tillåtelse. 

 

Namnunderskrift:____________________________________ 

Datum:______________ 

Vänliga hälsningar 

Anna Sjöbäck:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jessica Nilsson:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

                

Vår handledares kontaktuppgifter:        

Monica Preutz:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Bilaga 2 Intervjufrågor till pedagoger med erfarenhet 

 

Erfarenheter 

 Hur länge har ni arbetat som pedagog? 

 Vilka erfarenheter/ utbildning har ni som pedagog av barn som förlorat en 

familjemedlem? 

 Vilka var era första tankar då ni fick budskapet? 

Pedagogers bemötande 

 Hur bemötte ni barnet när han/hon kom tillbaka till förskolan? 

 Hur ser ni på sorgereaktioner och sorgearbete? 

 Vilka olika sorgereaktioner har ni upplevt från barn som mist en 

familjemedlem? 

 Hur bemötte ni dessa sorgereaktioner? 

Barn i sorg 

 Hur upplevde ni att barnen bearbetade sin sorg på förskolan? 

 Hur uppfattar ni barnens förståelse av döden? 

Exempel på barns handlingar/tankar 

 

I förskolan 

 Hur informerade ni den övriga barngruppen om det som inträffat? 

 Hur var reaktionen hos de övriga barnen? 

 Vet ni vart ni ska vända er när en sådan här situation inträffar, i sådana fall 

vart? 

 Vilket stöd kände ni att ni fick från övrig personal på förskolan och hur 

förberedd var ni på en sådan här situation? 

 Vad finns det för beredskap på er förskola vid en sådan här situation? 

Handlingsplan och hur används den och utformas i så fall? 

Krisgrupp och hur används den? 

 

 Hur bemötte ni den berördas familj? 
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Bilaga 3 Intervjufrågor till pedagoger utan erfarenhet 

 

Erfarenhet          

 Hur länge har ni arbetat som pedagog? 

 Vilka erfarenheter/utbildning har ni som pedagog av barn som förlorat en 

familjemedlem? 

Tankar kring bemötande 

 Hur är era tankar kring att få ett sådant här budskap? 

 Hur tänker ni om bemötandet av det berörda barnet? 

 Hur stor kunskap har ni av de olika sorgereaktioner som kan uppstå hos 

barn vid en sådan här situation? 

 Hur stor kunskap har ni om att hantera de olika sorgereaktioner som kan 

uppstå hos barn som förlorat en familjemedlem? 

Barn i sorg 

 Hur är kunskapen om barnens bearbetning av sin sorg på förskolan? 

 Hur uppfattar ni barnens förståelse av döden? 

Exempel på barns handlingar/tankar 

 

I förskolan 

 

 Vet ni vart ni ska vända er när en sådan här situation inträffar, i sådana fall 

vart?  

 Vilket stöd känner ni finns från övrig personal på förskolan om en sådan här 

situation inträffar och hur förberedd är ni på en sådan här situation? 

 Vad finns det för beredskap på er förskola om situationen inträffar? 

Handlingsplan? 

Krisgrupp? 

 

 Hur tänker ni om bemötandet av den berördas familj? 
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