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Abstrakt 
 
Titel:  Barn och sorg – Förskolepedagogers möte med barn i sorg 
Engelsk titel: Children and grief – Preschool teachers’ encounter with grieving children 
 
De flesta som arbetar på en förskola kommer någon gång att möta ett barn i sorg. Syftet 
med studien är att få fördjupad kunskap om hur pedagoger i förskolan kan möta barn i 
sorg, samt att få insyn i hur beredskapen kan se ut på förskolor inför en eventuellt 
kommande kris. Studiens val av fokus ligger på barns sorg efter dödsfall av närstående. 
Frågeställningarna i studien berör barns och pedagogers perspektiv på sorg samt 
förskolans krisberedskap. I de olika områdena nämns bland annat hur barn kan reagera 
vid sorg, hur pedagoger kan möta dessa reaktioner samt hur förskolans arbete med 
krisberedskap kan se ut.    
  
För att samla in data till studien nyttjas kvalitativ forskningsmetod och utifrån detta 
används semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes med sex förskollärare 
samt två förskolechefer. Utifrån resultatet kan det urskiljas att arbetet inför och under en 
kris kan skilja sig åt på olika förskolor. Det kan även skönjas att litteraturen och det 
empiriska resultatet går isär på en del punkter, till exempel lyfter litteraturen vikten av 
att förbereda pedagoger inför eventuella kriser vilket respondenterna nämner som sällan 
förekommande. Dock visar både litteratur och intervjuresultat vilken betydande roll 
pedagoger har i barns hantering av sorg. 
 
 

Nyckelord 
 
Barn och sorg, sorgearbete, krisberedskap, krishantering, pedagog, förskola.   
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1 Inledning 
 
”Varje dödsfall är en unik händelse och varje sörjandes upplevelse av den är det likaså” 
(Tamm 1986:31). Barn som råkar ut för att en närstående avlider genomgår en kris, 
dock reagerar alla barn olika på krisen och förlusten av den närstående. Dyregrov och 
Raundalen (1995) lyfter fram vikten av mötet med barn i bearbetningen av det 
inträffade då barn kan må allt sämre om de inte får stöd. Förskolan är en stor del av 
barns vardag därför är det viktigt att förskolan är ett stöd för barnet och den drabbade 
familjen (Nyström, Fagéus & Gälldin Åberg 2012). Detta för att barns närstående kan 
ha svårt att ge den tröst och stöd barnet behöver eftersom de själva sörjer personen som 
har gått bort. Cullberg (2006) menar att pedagoger måste veta att det inte finns någon 
tidsgräns för hur länge barn sörjer en person. Bøge och Dige (2006) skriver att 
pedagoger ska erbjuda barn stöd vid flera tillfällen och om barn har frågor ska 
pedagogen svara öppet och ärligt, situationen ska inte mildras. Det som har inträffat ska 
berättas ärligt. Barn får då en större chans att bearbeta händelsen. 
 
Studien riktar in sig på barn i sorg efter dödsfall. Det beskrivs hur barn kan reagera och 
vilka känslor som kan uppstå. Dessutom redogörs för hur pedagoger kan möta dessa 
känslor och reaktioner på ett bra sätt utifrån varje individ. Studien behandlar också hur 
pedagoger kan hjälpa barn att bearbeta händelsen de har varit med om samt hur arbetet i 
en sådan situation kan gå till. Även hur arbetet med krisberedskap kan se ut i förskolans 
verksamhet berörs.   
 
Vi har valt detta område därför att vi anser att det är viktigt att pedagoger har kunskaper 
om hur de kan hantera en situation där ett barn befinner sig i sorg och hur pedagoger 
kan möta barn i dessa situationer. Detta eftersom en stor del av de som arbetar inom 
förskolan någon gång kommer stöta på det. Det är angeläget att lyfta fram barns 
olikheter för att pedagoger ska kunna reagera och hjälpa barn i tid. Vi vill visa att det 
inte finns ett givet schema att möta barn utifrån eftersom alla barn är olika. Trots att det 
är ett känsligt ämne har vi valt att studera det. Förhoppningsvis bidrar det med 
kunskaper till verksamheten så att det blir ett ämne som med tiden kan diskuteras och 
arbetas mer med. Vi har även upplevt ett stort intresse för ämnet bland förskolechefer 
och pedagoger samt övriga personer som är i kontakt med förskolans verksamhet.    
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2 Bakgrund  
 
Både läroplanen för förskolan och skollagen skriver att verksamheten ska tillgodose 
varje barns olika behov. I förskolans läroplan står det att ”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 2010:5). I 
skollagens 8 kap. 9 § (Sverige 2010) kan man läsa att: 
 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges 
det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans 
personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn 
är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. (Sverige 
2010:31) 

 
Texten visar att förskolan ska ge barn det stöd som de är i behov av även om det bara 
handlar om ett tillfälligt stöd. Skolverket (2000) rekommenderar förskolan och skolan 
att arbeta fram en krisplan. Dyregrov (2006) menar att det förberedande arbetet med kris 
är något som måste ske genom att pedagoger är delaktiga i uppkomsten av det. Då en 
handlingsplan är ett stöd vid arbetet med kris menar Dyregrov (2006) och Skolverket 
(2000) att pedagoger genom att de är aktiva i skapandet av planen blir mer medvetna 
om möjligheter och problem vid krishantering. 
 
En situation där ett barn drabbas av sorg efter ett dödsfall möter nästan alla förskolor 
någon gång. Det blir en situation som påverkar hela förskolans verksamhet. 
Myndigheten för skolutveckling (2006) lyfter fram flera exempel på att med bästa 
förutsättningar klara av en krissituation i förskolans verksamhet. De nämner bland annat 
förståelse för barns reaktioner vid kris och trauma som en förutsättning för att 
pedagoger ska kunna bemöta barn utifrån dennes situation. Även Skolverket (2000) 
lyfter fram kunskap om reaktioner som en god förutsättning för att pedagoger ska kunna 
uppmärksamma sorgen i tid och kunna möta barn där. Gott ledarskap från 
förskolechefen samt kunskaper om bearbetning av krisen är även det goda 
förutsättningar i arbetet med kris (2000). Dessa tre förutsättningar kommer att 
behandlas i studien. 
 
 
2.1 Avgränsning och begreppsförklaring   
 
Vi har valt att avgränsa studien till att beröra främst barns sorg efter dödsfall av 
närstående. Detta har gjorts då arbetet annars hade riskerat att bli för spretigt och brett. 
 
I arbetet används pedagog och förskollärare med samma betydelse, beroende på vilken 
kontext orden sätts in i. Båda begreppen används eftersom studien rör förskolans 
pedagoger i allmänhet och det inte är givet att det endast arbetar förskollärare i 
verksamheten. Även krisplan och handlingsplan ges en synonym betydelse då båda 
begreppen används i litteratur och intervjuer. Begreppet trauma avgränsas här till att 
innebära att en negativ händelse, till exempel en olycka eller ett plötsligt dödsfall, 
orsakar psykisk skada hos människor. Kris används med betydelsen att den traumatiska 
händelsen ställer de drabbades omvärld på ända. Det som tidigare varit känt är inte 
längre tillräckligt för att kunna hantera och ta sig igenom den uppkomna situationen. 
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3 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med studien är att få fördjupad kunskap om hur vi som pedagoger i förskolan kan 
möta barn i sorg efter dödsfall. För att kunna göra det måste vi få förståelse om hur 
barns reaktioner och beteenden kan se ut i sådana situationer. Vi vill även undersöka 
vilken beredskap förskolan bör ha i händelse av kris. 
 
Våra frågeställningar är därför följande: 

• Vilka reaktioner och beteenden är vanliga hos barn i situationer av sorg efter 
dödsfall? 

• Hur kan vi som pedagoger i förskolan möta dessa reaktioner och beteenden? 
• Vilken beredskap behöver förskolan ha för att kunna hantera situationer av kris 

och sorg? 
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4 Teoretisk ram 
 
Hur en människa reagerar när hon befinner sig i en krissituation går inte att säga innan 
hon är där. Däremot finns det tänkbara reaktioner som kan drabba en människa under 
och efter en krissituation. Nedan tas fyra faser upp som den krisdrabbade kan gå 
igenom. I kapitlet beskrivs dessa faser och hur reaktionerna kan se ut i dem. Slutligen 
behandlas hur mötet med människor i kris kan se ut.     
 
 
4.1 Fyra faser  
 
Cullberg beskriver i sin kristeori, ur Det psykiska traumat – Om kristeori och 
krispsykoterapi (Cullberg 1973, 2006), att det finns fyra faser som kris kan delas in i 
vilka uttrycker sig hos en människa som varit med om en traumatisk händelse, till 
exempel dödsfall av närstående. Dessa faser är chockfasen, reaktionsfasen, 
bearbetningsfasen samt nyorienteringsfasen. Det kan det se olika ut mellan individer, 
vissa går igenom två faser samtidigt och andra genomgår inte alla faser. Dessa faser kan 
dock vara till hjälp för att kunna se krisens processer. 
 
4.1.1 Chockfasen och reaktionsfasen  
 
Enligt Cullberg (2006) kännetecknas chockfasen av att den drabbade sluter sig från 
omvärlden och bearbetar inte det inträffade. Det är en fas som varar allt ifrån några 
sekunder till några dagar. Under denna fas vänder ofta den drabbade sig från den 
smärtsamma verkligheten och är inte alltid fullt medveten om vad som sker runt 
omkring. Då minnesluckor är vanligt inträffande är det bra att inte alltför mycket viktig 
information ges då den drabbade har svårt att minnas och förstå informationen. Cullberg 
(2006) menar vidare att personen som befinner sig i chockfasen kan få avvikande 
beteende genom apati eller aggressiva utbrott. Dock finns det de som inte tycks 
påverkas av det inträffade, de ser ut att vara lugna men inombords är det kaos hos den 
drabbade. 
 
Reaktionsfasen startar då den drabbade börjar försöka se vad som inträffat, till skillnad 
från tidigare då denne blundat för det. Under denna fas sätts försvarsmekanismer igång. 
Det kan innebära att den drabbade försöker se en förklaring på det inträffade, frågorna 
”varför” och ”varför just jag” ställer sig denne flertalet gånger. De svar som den 
drabbade finner är ofta orealistiska såsom att det är ett straff för något den gjort eller att 
det är relaterat till en annan inträffad händelse. Då ett dödsfall av någon närstående sker 
kan det inträffa att den som drabbats av förlusten tycks se den döde i verkligheten, de 
tror att denne går utanför fönstret eller liknade. Psyket hos den drabbade är inställt på att 
hålla den döde kvar (Cullberg 2006). 
 
Akuta fasen  
 
Cullberg (2006) menar att den mest akuta krisen bildas av chockfasen tillsammans med 
reaktionsfasen. Under chockfasen och reaktionsfasen (akuta krisen) aktiveras 
försvarsmekanismer hos den drabbade. Cullberg (2006) lyfter fram att 
försvarsmekanismer är psykiska reaktioner som sker omedvetet för att minska 
vetskapen och upplevelsen om hotet och faran för att individen inte ska ta skada av den 
traumatiska händelsen. Några av de försvarsmekanismer som kan förekomma hos den 
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drabbade är bland annat regression som innebär att personen går tillbaka i utvecklingen 
och intar ett beteende som kan upplevas barnsligt. Ett barn som till exempel tidigare 
varit torrt kan börja kissa på sig. En annan försvarsmekanism är förnekelse där den 
drabbade ser vad som har hänt men vägrar acceptera den tunga sanningen. Även 
projektion av skuldkänslor på andra i omgivningen är ett sätt att skydda sig. Detta 
innebär att omedvetna skuldkänslor för det inträffade läggs på personer som finns runt 
omkring. Även isolering av känslor är en försvarsmekanism då en traumatisk händelse 
inträffat. Den drabbade kan diskutera det som inträffat utan att visa några känslor. 
Omgivningen kan uppleva att personen tar upplevelsen av traumat moget men i själva 
verket behöver denne många gånger hjälp att kunna uttrycka sina känslor för att i ett 
senare läge inte riskera att drabbas av ångest (2006). 
 
De som befinner sig i den akuta krisen kan uppvisa flera symtom och genomgå olika 
upplevelser. Ett grundläggande symtom är sorg. Sorg kan utspela sig bland annat genom 
att den drabbade känner sig muskelsvag samt upplever andfåddhet och psykisk smärta. 
Cullberg (2006) skriver vidare att övergivenhet också är något som kan upplevas. Det 
kan visa sig bland annat genom att personen är sorgsen, känner tomhet eller uttrycker 
desperata handlingar. Den drabbade kan även dra sig undan eller visa självdestruktiva 
beteenden. Det kan vara ett tecken på självförkastelse, vilket är ytterligare ett symtom. 
Omgivningen kan även erfara att den drabbade får överraskande aggressivitetsyttringar, 
de upplever att denne är otacksam. Andra beteenden som är vanligt förekommande hos 
den som drabbats av ett trauma är bland annat hög ångestnivå, dålig sömn, rubbade 
matvanor, upplevs lättretad, hjärtklappningar, huvudvärk och avföringsproblem (2006). 
 
4.1.2 Bearbetningsfasen  
 
Cullberg (2006) lyfter vidare att den fas som kommer efter de mer akuta faserna är 
bearbetningsfasen. Den kan pågå i ett halvår till ett år efter att krissituationen inträffat. 
Hur pass stor påverkan krissituationen har på den drabbades liv avgör hur lång 
bearbetningsfasen blir. Den som genomgår denna fas börjar nu blicka mot framtiden 
och inte som tidigare då denne endast fokuserat på det tragiska som inträffade. De 
förnekelser som tidigare gjorts av den drabbade börjar genom bearbetningen alltmer 
minska. Ytterligare minskas de avvikande beteenden som tidigare eventuellt visats. Den 
drabbade visar även intresse av att ta emot nya erfarenheter. Genom att personen får 
alltmer distans till det som inträffat blir skulden och ansvaret allt lättare att hantera. 
Vissa svårigheter kan finnas i bearbetningsfasen. Till exempel om övergången till denna 
fas inte sker inom rimlig tid hos den drabbade kan det vara ett tecken på att det krävs att 
en expert på området kopplas in. Det kan även vara att då någon avlidit förs ofta endast 
positiva samtal om den bortgånge, vilket kan innebära att det blir svårt (för främst 
barnen) att samklinga det som sägs med tidigare minnen de har av den bortgångne 
personen (2006). 
 
4.1.3 Nyorienteringsfasen  
 
Den sista fasen som reaktioner under krisen kan delas in i är nyorienteringsfasen. Den 
fasen har inget slut. En kris blir en del av livet och är något som inte kan försummas. 
Cullberg (2006) lyfter att livet alltmer börjar återgå till det normala, den drabbade lever 
med det inträffade som ett ärr som personen lärt sig leva med. Händelsen är nu inget 
som har någon större påverkan på personens möjlighet att leva sitt liv. Den drabbades 
relationer och intressen har utvecklats samt att dennes självkänsla som tidigare varit 
negativt påverkad har byggts upp igen. Att den drabbade försonar sig med det som 
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inträffat är en förutsättning för att det tidigare nämnda ska kunna ske. Det finns dock 
saker som kan riva upp de gamla känslorna, det kan till exempel vara på årsdagen av 
dödsfallet eller på den bortgångnes födelsedag. På dessa dagar kan det upplevas som om 
att någon läkning av det inträffade aldrig skett (2006). 
 
4.1.4 Möta människor i kris  
 
Genom att stötta den drabbades läkningsmöjligheter får krisen genomgå en naturlig 
utveckling till omarbetning och nyorientering. Cullberg (2006) lyfter att den som 
hjälper en människa genom krisen ska med försiktighet stödja den drabbades 
sammandrabbning med den tunga sanningen. Det är viktigt att inte neka det inträffade 
eller försöka ge tillbaka det som förlorats. Vissa människor behöver även hjälp för att 
uttrycka sina känslor. Det är även viktigt för den som hjälper att visa att denne finns där 
för den drabbade trots de olika känslolägen som den befinner sig i. Cullberg (2006) 
lyfter vidare fram att för att på ett professionellt sätt kunna komma nära den som 
befinner sig i bearbetningen av en krissituation, krävs det ett den som möter den 
drabbade besitter tre goda egenskaper; kunskap, empati och självkännedom. Med 
kunskap menas att ha kunnande om psykiska kriser för att på bästa sätt kunna förstå och 
möta den drabbade efter dennes behov. Empati innebär att utifrån vad personen 
uttrycker genom ord och handling kunna får en realistisk insikt om dennes inre känslor 
och erfarenhet. Det handlar även om att visa en öppenhet och förberedelse för de olika 
känslolägen denne kan uttrycka. Den sista egenskapen är självkännedom, vilket innebär 
att den som hjälper någon annan måste ha arbetat igenom sina egna psykiska problem 
för att de inte ska blomma upp igen i kontakten med den drabbade (2006). 
 
Mötet i den akuta krisen  
 
I mötet med en person som befinner sig i den akuta krisen är omhändertagande det 
viktigaste. Då en människa är i stark chock bör hon inte lämnas ensam. Genom att ge 
kroppskontakt och bland annat hålla hand eller hålla om menar Cullberg (2006) att 
trygghet visas. Om den drabbade skulle fastna i regression är det viktigt att denne får 
hjälp genom det. Ett sätt att hjälpa kan vara att få personen att se på situationen från en 
ny vinkel. Det är angeläget att vara medveten om att ifall en person skulle fastna i någon 
av de tidigare faserna måste denne får hjälp att komma vidare. Hjälpen bör då ges av en 
specialist på området. 
 
Cullberg (2006) lyfter fram att i reaktionsfasen är det viktigt att den drabbade får 
uttrycka sina känslor och prata om det inträffade så mycket som möjligt. Under denna 
fas kan den som försöker hjälpa personen se sig som otillräcklig eftersom det är vanligt 
att den drabbade utrycker att hjälpen är meningslös då den inte hjälper. Då den drabbade 
får uttrycka sina känslor verbalt blir upplevelsen mindre abstrakt och därmed lättare att 
förstå. Det är av stor betydelse att någon i omgivningen accepterar de negativa känslor 
som kan förekomma, till exempel ilska över någon som har tagit livet av sig och på den 
situation denne satt den drabbade i. Att få dessa känslor accepterade gör att den 
drabbade lättare kan erkänna upplevelsen av det som skett för sig själv. Det är även 
viktigt att visa sitt intresse av att försöka förstå, trots att kanske ingen egen erfarenhet av 
liknande händelser finns. Den drabbade upplever ofta behov av att få saklig information 
om det inträffade, det är då viktigt att möta detta behov och även ge informationen gång 
på gång om det krävs (2006). 
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5 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 
Följande kapitel ger en bild av hur delar av den tidigare forskning och facklitteratur som 
berör barn och sorg ur olika perspektiv ser ut. Kapitlet består av tre huvuddelar. Den 
första handlar om barns perspektiv, hur barn ser på döden och vilka reaktioner som kan 
visa sig hos barn i samband med sorg, kris och trauma. Del två ses ur pedagogers 
perspektiv och riktar sig mot hur pedagoger kan möta barns reaktioner och hur de ser på 
den delen av sin yrkesroll. Den tredje och sista delen berör den krisberedskap som bör 
finnas på förskolan, vad den har för funktion samt hur den kan se ut och arbetas fram. 
 
 
5.1 Barns perspektiv 
 
5.1.1 Uppfattningar hos barn om döden 
 
En studie som syftade till att undersöka hur barns uppfattningar om döden utvecklas och 
huruvida de följer barns kognitiva utveckling och ålder, genomfördes av White, Elsom 
och Prawat (1978). Studien fokuserade på tre uppfattningar vilka var: insikt om att 
döden drabbar alla människor, att den inte kan upphävas utan är definitiv samt att 
människans kropp slutar fungera efter döden. Studien betraktades utifrån Vygostkij och 
Piagets teorier om barns utveckling och resultatet sattes i relation till olika 
utvecklingsstadier. White, Elsom och Prawat (1978) kommer fram till att barns insikt 
om att döden är något som drabbar alla människor utvecklas i takt med barns kognitiva 
utveckling. Till skillnad från de andra två uppfattningarna, vilka enligt studien inte har 
några samband med den kognitiva utvecklingen. Alla tre uppfattningarna ökar med 
åldern men barns förståelse för att döden så småningom drabbar alla ökar av sig själv, 
medan barn behöver få förklarat för sig att döden är definitiv och vad som händer i 
kroppen när någon dör (1978). 
 
Ytterligare en aspekt i studien som White, Elsom och Prawat (1978) ville undersöka 
närmare handlade om huruvida barn kan påverkas i sin uppfattning om varför någon 
dör, utifrån den personens egenskaper och handlingar. Resultatet visar att så kan vara 
fallet, då barnen i studien hittar förklaringar i den äldre damens egen personlighet, som 
beskrivs i berättelsen som barnen får höra innan de intervjuas, till att hon dör. Detta gör 
det viktigt för vuxna att förklara för barn att en människa dör för att kroppen slutar att 
fungera, inte för att personen i fråga har vissa egenskaper (1978). 
 
5.1.2 Olika grader av sorg hos barn 
 
Dyregrov och Dyregrov (2013) undersöker i en studie var gränsen mellan så kallad 
normal sorg och svår sorg hos barn kan dras utifrån perspektivet hos professionella 
inom området. De kommer fram till att den gränsen inte enkelt låter sig dras. De 
medverkande i studien menar att svår sorg kan utmärkas av att den är ovanligt långvarig 
och utdragen i förhållande till normal sorg, men det går inte att sätta en tidsgräns för när 
så är fallet. Svår sorg drabbar ofta barn i samband med att de utsätts för ett trauma, som 
exempelvis ett plötsligt och oväntat dödsfall av en närstående. I frågan om vad som 
skiljer svår sorg från normal lyfter deltagarna i studien att det för barn i svår sorg kan 
vara att alla aspekter av deras liv upptas av traumat och sorgen. Detta gör att ingenting 
annat tillåts komma in. Normal sorg beskrivs som en process i utveckling där sorgen 
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utvecklas i takt med barnet och förändras över tid, medan svår sorg karaktäriseras som 
låst och gör barnet oförmöget att gå vidare i livet (2013). 
 
En åsikt lyfts om att barn reagerar på liknande sätt oavsett normal eller svår sorg och att 
det är förmågan att acceptera det som hänt och fortsätta leva sitt liv som skiljer sig åt 
(Dyregrov & Dyregrov 2013). Det framkommer dock från majoriteten i resultatet att 
både reaktionerna på sorgen, varaktigheten i den men också hur intensiv den är kan 
skilja normal från svår sorg. Näst intill alla deltagande i studien menar att den svåra 
sorgen uttrycks på olika sätt beroende på i vilken ålder och var i sin utveckling barnet 
befinner sig, trots att känslorna kan vara desamma oavsett detta.  Barnets utveckling 
avgör förmågan att styra sina känslor och att förstå vidden av att någon är död, vad det 
egentligen innebär i form av att denne inte kommer tillbaka. Känslor av stark ledsamhet, 
ilska, rädsla, skuld och så vidare hos barn i förskoleåldern kan visa sig genom 
exempelvis svårigheter för barnen att koncentrera och uttrycka sig, regression, problem 
med anknytning, sömnsvårigheter och mardrömmar samt mer upprepande lek (2013). 
  
5.1.3 Familjens betydelse för barns reaktioner 
 
Dyregrov och Dyregrov (2013) beskriver liksom Dyregrov och Yule (2006) hur 
föräldrar och övrig familjs reaktioner och handlande kan få betydelse för hur barn i sin 
tur reagerar när de drabbas av ett trauma. Dyregrov och Yule (2006) menar att barn vars 
föräldrar genom sina reaktioner visar att de inte vill tala om eller på annat sätt beröra det 
inträffade kan generera i att barnet drar tillbaka sina egna känslor. Barnet kan undvika 
att föra händelsen på tal för att inte göra föräldrarna upprörda. Föräldrarna kan 
undanhålla information eller undvika att samtala om en traumatisk händelse för att de 
vill skydda barnet. Genom att barn kan läsa av föräldrarna och därmed själva undvika 
ämnet för att inte uppröra dem, kan föräldrarna felaktigt få uppfattningen att barnet inte 
påverkats av traumat i någon större utsträckning. Detta kan resultera i att barn riskerar 
att inte få det stöd det behöver. Föräldrarnas egen sorg kan också stå i vägen för att de 
ska kunna utgöra ett stöd för sitt barn. För att inte riskera att ett barn förlorar förmågan 
att ta sig igenom ett trauma på grund av detta behöver de få stöd från sin övriga 
omgivning och från samhället. De behöver få tala med en vuxen som bland annat kan ge 
dem information om det som hänt, svara på frågor och hjälpa dem hitta sätt att hantera 
situationen (2006). 
 
5.1.4 Reaktioner som förekommer hos barn 
 
Då ett barns förälder avlider kan förlusten bli så smärtsam att barnets känslor förlamas. 
Det som sker är så svårt att förstå att barnet inte inser att det är sant. Det inträffade kan 
bli svårt att hantera och barnet går då in i sig själv. Barnet är på flykt från verkligheten 
och drömmer. I drömmen kan barnet möta den döde föräldern samt drömma om hur det 
ser ut där föräldern hamnat efter döden. Om barnet får bearbeta förlusten av den 
bortgångne föräldern kommer barnet tillbaka till verkligheten tids nog (Tamm 1986). 
Det kan även vara så att barn inte visar någon reaktion alls då de får ett besked om att en 
familjemedlem gått bort, vilket kan bero på att de inte förstår innebörden av död eller att 
de skjuter undan beskedet och tar till sig det lite i taget (Dyregrov 1999). 
 
Om ett barns förälder går bort efter en lång tids sjukdom är sorgen till viss del redan 
bearbetad. Barnet bearbetar sorgen successivt då det får reda på vad som händer med 
den sjuka föräldern. Det är viktigt att den friska föräldern hjälper barnet att förstå det 
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som händer och kommer att ske med den sjuka. Då barnet känner rädsla för att bli 
övergivet är det av betydelse att den friska föräldern visar att denne finns där för barnet 
innan och efter den sjuke har gått bort (Tamm 1986). 
 
Tamm (1986) samt Dyregrov (1999) lyfter att det är vanligt att barn försöker finna 
orsaken till varför föräldern eller annan närstående är sjuk eller har dött. Ofta 
skuldbelägger de sig själva för det inträffade. Barn kan tro att det inträffat på grund av 
något de själv gjort eller sagt. Cullberg (2006) menar att orsaken till att barn mellan tre 
och fem år skuldbelägger sig själva vid dödsfall av närstående beror på barnets syn på 
döden. Barn i den åldern ser på döden som att det är någon som försvinner eller går 
iväg. Barn önskar generellt någon gång att en konkurrent i form av till exempel ett 
syskon ska försvinna det vill säga att dö enligt barnet. Om då syskonet skulle dö 
skuldbelägger barnet sig själv på grund av deras tankar då de tror att det är orsaken till 
dödsfallet. Vrede är också något som kan besvära barn i sorg. De kan vara arga på 
läkare som inte kan hjälpa den sjuke. Barn kan även bli argt på föräldern då barnet 
upplever att föräldern ”överger” denne (Tamm 1986). Barn i sorg kan drabbas av att de 
ser och uppfattar saker om den som gått bort. Ett barn kan till exempel tro att dennes 
döda pappa kommer körande i en bil eller att barnets döda syster sitter och gungar i 
lekparken. Genom att barn upplever detta förnekar de det inträffade dödsfallet. Jewett 
Jarratt (1994) lyfter fram att barn i chock kan känna sig frånkopplade från sig själva. De 
upplevs ofta klumpiga under denna period då de många gånger faller och spiller. 
  
5.1.5 Barns hantering av förlusten  
 
Hur barn kan hantera förlusten är beroende av hur barnet mår då olyckan inträffar. Ett 
barn med god psykisk hälsa då dödsfallet sker har större förutsättningar att hantera 
förlusten bra än ett barn med psykisk ohälsa. Annat som även påverkar barns 
förutsättningar för att hantera förlusten är barnets ålder. Tamm (1986) menar att äldre 
barn oftast hanterar sorgen bättre än yngre barn. Enligt Dyregrov (1999) har åldern 
betydelse då barn under två år inte förstår innebörden av död och ju äldre barnen blir 
desto mer förstår de det abstrakta med döden. Ytterligare en förutsättning för att klara 
av separationen från en bortgången närstående är att relationen till denne har varit bra.  
 
Jewett Jarratt (1994) lyfter att den kärlek och omtanke barnet fått från den närstående 
hjälper barnet att hantera den nya situationen som blir efter dödsfallet. Även om barn 
har goda förutsättningar att hantera förlusten av en förälder så är det mycket påfrestande 
för barnet. Den påfrestningen kan bli en fara för personutvecklingen hos barnet. Dock 
kan det till stor del hindras då barnet får hjälp att sörja sin förlorade förälder så djupt 
som möjligt. Då barnet är från tre till fyra år gammalt kan en vuxen hjälpa barnet genom 
sorgen. Utifrån barnet själv är det den kvarlevande föräldern som hjälper barnet bäst 
genom sorgen då de har en gemensam sorg efter den bortgångne (Tamm 1986). Barn 
kan även finna tröst i drömmar de har där de får möta den bortgångne igen. Drömmarna 
kan kännas så verkliga för barn att de tror att de är sanna (Jewett Jarratt 1994). 
 
5.1.6 Efterreaktioner  
 
Dyregrov (1999) påvisar att det är många barn som visar någon form av efterreaktion 
efter förlusten av en närstående. Då barn upplever förlusten gradvis är det vanligt att 
barnen också reagerar gradvis. Efterreaktionerna kan utebli hos ett barn medan ett annat 
barn får fler reaktioner, vilka kan se olika ut från barn till barn. Det finns ett antal 
vanliga reaktioner som kan infinna sig hos barn från några dagar till år efter dödsfallet. 
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Barn kan till exempel visa ängsla och rädsla, det kan uttrycka sig genom att de alltid vill 
ha närhet till kvarlevande familjemedlemmar eller tillgång till ett gosedjur eller 
liknande. Barn kan även få sömnbrist då det ofta är jobbigt och fantasier och tankar 
kommer fram då barnet gått och lagt sig. Det är också vanligt att barn visar ilska. Ilskan 
kan riktas på olika håll och ofta blir barnet mer argt i förskolan då det riktar ilskan mot 
andra barn. Små barn kan även leka lekar som är kopplat till det som hänt den 
näststående vilket barnet gör för att bearbeta det genom leken. Barn kan även få 
minnesbilder av det som har hänt. De barn som fått bevittna en närståendes död drabbas 
oftast värst av dessa minnesbilder. Dyregrov (1999) samt Jewett Jarratt (1994) lyfter 
fram att en del barn även drabbas av regression.  
 
 
5.2 Pedagogers perspektiv 
 
5.2.1 Förutsättningar för goda möten 
 
I sin studie om professionellt bemötande lyfter Croona (2003) vad deltagarna i studien 
menar är betydande för att skapa goda möten. Ett respektfullt förhållningssätt anses som 
en grund där det bland annat ingår att uppvisa ett äkta intresse för den andra parten i 
mötet. Dessutom handlar det om att verkligen lyssna på den som möts, både på vad som 
sägs och på det som inte uttalas i ord, vilket kräver en viss känslighet inför andra 
människor. Ett gott möte bygger också på att den professionella försöker skapa ett 
tryggt klimat där den andre parten kan lita på den professionella. Deltagarna i studien 
menar att detta kräver empati från den professionellas sida. Om den här tillitsfulla och 
trygga miljön skapas i mötet är det lättare för den professionella att identifiera vad den 
andre parten behöver för att sedan kunna möta detta. Vilken människosyn den 
professionella har avgör hur denne ser på den andre parten. Deltagarna i studien lyfter 
att detta får betydelse för huruvida det blir ett gott möte eller inte. Det anses också 
betydelsefullt att möta den andre där denne befinner sig för att kunna lyfta och stärka 
personen genom mötet. Detta är dock tidsödande men deltagarna menar att goda möten 
kräver tid och att den professionella, särskilt i möten med personer som mår dåligt, 
måste låta det få ta tid för att kunna möta personen på ett sätt som denne behöver 
(2003). 
 
5.2.2 Uppfattningar hos pedagoger om att möta barn i trauma 
 
En stor del av pedagogerna i Alisics (2012) studie upplever att de inte är tillräckligt 
rustade för att möta barn som har drabbats av ett trauma. De framför en viss tveksamhet 
inför vad deras uppgift som lärare verkligen är, att undervisa eller agera psykologer, 
samt inför när det är läge att kalla in mer professionell hjälp. Det upplevs som svårt att 
fullt ut stötta ett barn i trauma och samtidigt fullfölja sitt uppdrag gentemot den övriga 
barngruppen. Balansgången gäller också hur mycket fokus pedagogerna anser att de bör 
lägga på den traumatiska händelsen i sig i förhållande till allt annat som händer i barnets 
liv och i verksamheten samt till hur stor del den övriga barngruppen bör blandas in och 
informeras. Dessutom upplever många av pedagogerna att det är svårt att vara ett 
tillräckligt stöd för barnet utan att peka ut eller särbehandla barnet. Balansen mellan att 
ha överseende med barnets beteende och att tillrättavisa barnet och förvänta sig att det 
följer reglerna kan också vara svår att hitta (2012). 
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De egna känslorna kan påverka 
 
Pedagogerna i studien (Alisic 2012) lyfter att de upplever det svårt att inte bli för 
känslomässigt engagerade och låta händelser påverka dem i det privata livet. De 
påpekar dessutom att det inte är önskvärt att låta sina egna känslor eller tidigare 
erfarenheter påverka hur de möter barn i trauma eller sorg, men inte heller detta är 
särskilt lätt att helt undvika. En nackdel med att gå in i ett möte med ett barn i trauma 
eller sorg med för starka egna upplevelser är att pedagogen riskerar att inte ha fullt 
fokus på barnet och dennes situation, utan att pedagogens egna känslor hamnar i vägen 
för detta. Pedagogerna i studien nämner dock att de upplever ett starkt stöd hos sina 
arbetskamrater när det gäller sådana här situationer och att de kan vända sig till en 
kollega för hjälp om det skulle behövas, vilket de ser som mycket värdefullt (2012). 
 
Önskade förbättringar från pedagogerna 
 
Den större delen av pedagogerna upplever sig som sagt osäkra inför hur de ska hantera 
situationen där ett barn har genomgått ett trauma och är i sorg (Alisic 2012). Önskemål 
om utbildning om vilka verktyg pedagogerna kan använda i mötet med barn efter ett 
trauma framförs från framförallt de relativt oerfarna lärarna, men också de mer 
rutinerade pedagogerna menar att någon typ av utbildning för lärare om trauma och sorg 
vore önskvärt. Pedagogerna vill bli säkrare på hur de kan samtala om den traumatiska 
händelsen, med både barn och föräldrar, och kunna lyfta ämnet utan att invänta att 
barnet tar första steget. De önskar förutsättningar för att kunna få en trygg miljö i 
verksamheten där känslor vågar lyftas fram och talas om. Osäkerheten är också stor om 
när läraren måste inse att dennes stöd inte är tillräckligt för barnet utan att det är dags att 
ta hjälp av mer professionella personer, såsom psykologer. Lärarna önskar mer 
kunskaper om hur de kan tolka barnet för att se om reaktioner och beteenden är normala 
efter ett trauma eller i sorg, eller om barnet behöver någon annan form av stöd för att 
komma vidare. Var pedagogerna i så fall kan vända sig är inte heller självklart, men i 
första hand menar de flesta att de kan kontakta en psykolog knuten till verksamheten för 
att få vidare vägledning (2012). 
 
Pedagogerna vill ge trygghet  
 
I en studie av Dyregrov, Dyregrov och Idsoe (2013) poängterar pedagogerna att det på 
senare tid har blivit mer accepterat att tala om trauma, död och sorg i samhället i stort 
och även i skolans värld. De menar att det ingår i skolans roll att kontakta en drabbad 
familj för att erbjuda sitt stöd men upplever samtidigt att familjerna i större utsträckning 
själva kontaktar skolan och pedagogerna för att involvera dem, informera dem om vad 
som hänt och be om stöd. Pedagogerna lyfter skolans betydelse i ett drabbat barns liv 
för att kunna ge barnet en plats där de kan vara sig själva, tänka på andra saker än sin 
sorg eller få en paus ifrån sörjande familjemedlemmar. I studien framkommer att det 
kan föreligga en risk för att skolan upplevs som ointresserad av barnets sorg om 
pedagogerna trycker för mycket på att allt ska vara som vanligt i skolan och inte vill 
lägga för mycket fokus på barnets kris. Pedagogerna vill därför inte bara ge barnet en 
känsla av normalitet utan också en trygghet i skolan och till pedagogerna. Barnet ska 
uppleva att de kan vända sig till skolans personal och vara trygg i att det blir 
omhändertaget inom skolans ramar. Ofta har barnet också flera starka vänskapsband i 
skolan och det upplever pedagogerna som en styrka då barnet kan få ett annat slags stöd 
av jämnåriga kamrater och att det utgör en viktig del i barnets hantering av traumat det 
utsatts för eller sorgen barnet lever med. Pedagogerna i studien nämner också att 
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krishanteringsplanen kan utgöra ett stöd i hur de kan gå vidare med verksamheten 
samtidigt som de fortsätter att stötta det drabbade barnet (2013). 
 
5.2.3 Samtal som stöd för barn i sorg 
 
Både Bøge och Dige (2006) och Andersson och Ingemarsson (1994) menar att det är av 
stor vikt att pedagoger är ärliga och tydliga i samtal med barn om död och sorg, för att 
barns mörka fantasier inte ska få växa sig för stora. Trots att små barn ofta inte förstår 
vad döden innebär fullt ut är det inte befogat att dölja verkligheten för dem i ett försök 
att skydda dem. Dyregrov och Raundalen (1995) bekräftar att sanningsenlig information 
ofta hjälper barn att kunna sörja utan att förvrängda bilder av verkligheten stör 
processen. Bøge och Dige (2006) menar att barn behöver pedagoger som är öppna mot 
dem med sina egna känslor och visar att de bryr sig om och finns för dem. Genom 
samtal och stöd kan pedagoger hjälpa barn att komma igenom svåra händelser och 
känslor. Därmed stärks barnen i sin utveckling. Barn vänder sig inte alltid själva till den 
vuxne för att tala och få stöd, därför måste pedagoger erbjuda barn sin tid och 
uppmärksamhet och visa ett genuint intresse för vad barn har att dela med sig av. 
Erbjudandet måste i många fall framföras flera gånger för att barn ska bli tillräckligt 
trygga att tala med pedagogerna. Läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) framhåller 
att pedagoger ska sträva efter att skapa trygghet och välbefinnande hos barn samt att 
barns individuella behov och förutsättningar ska tas i beaktande i verksamheten. 
 
Det är viktigt för barn att få prata om den händelse som orsakar kris och sorg hos dem 
samt om de konsekvenser som det för med sig i form av reaktioner och funderingar 
(Dyregrov & Raundalen 1995). Pedagoger kan exempelvis låta barn samtala om eller 
rita sina tankar och upplevelser för att få reda i det kaos som kan uppstå inom dem. 
Även genom lek eller olika estetiska uttryckssätt kan barn få bearbeta händelsen och 
dela sina tankar med andra, både med hjälp av ord och utan. Ansvaret för att lyfta det 
som har hänt i barngruppen och låta barnen uttrycka sina känslor och samtala om det 
ligger på pedagogerna och inte på barnen (Andersson & Ingemarsson 1994).  
 
Om barn möts av undvikande tystnad från de vuxna och inte får möjlighet till 
bearbetning riskerar de att stänga in sina känslor, vilket i sin tur kan leda till att de mår 
ännu sämre och behöver mer professionellt stöd för att komma ur sorgen. Något som 
återkommer hos Dyregrov och Raundalen (1995) är att pedagogers stöd och hjälp trots 
allt inte alltid räcker till fullt ut, för att barn som är drabbade av sorg ska kunna gå 
vidare. En dramatisk händelse kan göra att barn upplever ett starkt trauma och behöver 
mer professionell hjälp från exempelvis en psykolog eller terapeut för att ta sig ur det. 
Bøge och Dige (2006) lyfter också vilken tuff arbetsuppgift det är att stötta ett barn i 
sorg men uppmuntrar pedagoger till att tro på att de kan hjälpa. Författarna menar att 
”För att visa omsorg behöver man inte vara en övermänniska, det räcker att man är 
medmänniska” (Bøge & Dige 2006:25). 
 
5.2.4 Att stötta barn över tid 
 
När ett dödsfall inträffar i förskolans närmaste omgivning har pedagoger den viktiga 
uppgiften att finnas för barnen som personer de kan tala med och fråga om sådant de 
undrar över (Bøge & Dige 2006). Det är inte alla barn som har den möjligheten hemma 
i sin familj, där de istället kan känna pressen på sig att inte visa sin sorg för att inte 
belasta den övriga familjen. Omgivningen förväntar sig ofta att den sörjande relativt 
snabbt ska komma över det som hänt och att livet ska återgå till det normala. Livet blir 
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dock aldrig som det varit förut och det tar tid att komma vidare, vilket pedagoger måste 
vara medvetna om och fortsätta ge barn stöd och finnas så länge de behöver det. Det 
kräver att pedagoger är uppmärksamma på barns signaler och bjuder in dem till att tala 
om sin sorg och lufta sina tankar och funderingar vid behov under en längre tid 
framöver. Gyllenswärd (2007) menar att en människa aldrig helt kan komma ifrån 
sorgen men man måste lära sig leva med den så att den inte längre överskuggar och 
genomsyrar allt annat i livet. Dock är det så att livet förändras för alltid och det måste 
pedagoger försöka hjälpa barn att hitta ett sätt att acceptera, genom att de får bearbeta 
sorgen tidigt och över tid. Detta för att sorgen som drabbat en människa endast ska 
finnas kvar ”[…] som en livsavgörande händelse som vände på hela livet men inte 
förstörde det” (Gyllenswärd 2007:144). 
 
5.2.5 Ritualer som stöd  
 
I vårt samhälle finns flera ritualer i samband med dödsfall, både religiösa samt mer 
kulturella och sociala (Dyregrov 2009). Författaren (2009) menar att barn inte ska 
lämnas utanför de gemenskaper där den döde kan sörjas tillsammans med andra och de 
sörjande får möjlighet att samtala om det som hänt med varandra och minnas den döde. 
Barn som har förlorat någon anhörig kan lättare komma till insikt om det som har hänt 
om de får möjlighet att närvara vid begravningen och till viss del även vara med och 
besluta om detaljer för ceremonin (Andersson & Ingemarsson 1994). I förskolan kan 
pedagoger med fördel hålla en minnesstund om det inträffar ett dödsfall i förskolans 
närmaste omgivning. Om ett barn i gruppen går bort menar Dyregrov (2009) att de 
övriga barnen bör få vara med på begravningen. Bøge och Dige (2006) påpekar dock att 
den drabbade familjen och de närmast sörjande först måste kontaktas för att ge sin 
tillåtelse till att pedagoger och barn närvarar. Dessutom är det viktigt att tala med 
barnen innan exempelvis en begravning och berätta vad som kommer att hända och vad 
som kan ske för att undvika att barnen blir skrämda av något ovant eller oväntat. 
Dyregrov (2009) ger förslag på många olika sätt som barngruppen kan hedra och 
minnas den bortgångne på i förskoleverksamheten, till exempel genom att tända ljus, 
sätta upp en bild på personen, rita en teckning till den, med mera. Dessa handlingar 
upplevs av barn som konkreta uttryck för sorgen och är viktiga delar i processen. 
Ritualerna hjälper barn att förstå det som har hänt och är ett stöd i att så småningom 
kunna gå vidare i livet. 
 
 
5.3 Krisberedskap 
 
5.3.1 Vikten av beredskap inför en eventuell krissituation 
 
Barclay (2004) beskriver hur personalen på en skola, genom att sätta sig in olika 
tänkbara krissituationer som skulle kunna drabba skolan eller någon i skolans 
omgivning, utarbetar en egen handlinsplan för krissituationer. Betydelsen av att 
personalen själv är med i arbetet med att utforma krisplanen betonas, då detta leder till 
att alla upplever sig mer insatta i planen och säkrare på sin egen roll i händelse av en 
kris. Trots att risken är relativt liten för att en större kris skulle inträffa, är en god 
beredskap och en väl förankrad krishanteringsplan till stor hjälp även vid mindre 
händelser. Det lyfts även att det är av nytta för personalen att få granska sina egna 
tänkbara känslor och reaktioner i en eventuell krissituation. Dessutom behöver de få 
kunskap om hur känslor och reaktioner hos de som drabbas av en kris kan se ut samt hur 
de som pedagoger kan möta dessa (2004). 
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Genom att ha beredskap inför en eventuellt kommande krissituation formas en 
förberedelse för hur verksamheten ska fungera under situationen och det sker även 
förberedelser för pedagogerna. Enander, Hede och Lajksjö (2004) lyfter att 
förberedande åtgärder inför en eventuellt kommande krissituation inte alltid fungerar 
eftersom en krissituation inte är den andre lik. En ledare bör vara bestämd när en 
krissituation uppstår eftersom det inte är lämpligt att tveka när viktiga beslut måste 
fattas. Anledningen till detta är att många som befinner sig i krissituationen själva kan 
ha svårt att göra dessa avgöranden. I detta fall är det chefen som pedagogerna vänder sig 
till som har till uppgift att fatta besluten. Enander, Hede och Lajksjö (2004) menar att 
det är angeläget att pedagoger är så pass förberedda att de vet var de ska vända sig vid 
en krissituation. De måste veta att de kan vända sig till en ledare som sedan får fatta 
besluten. 
 
5.3.2 Krisberedskap genom handlingsplan 
 
Risken är stor för att olyckor och andra händelser som skapar krissituationer ska inträffa 
i dagens samhälle (Andersson & Ingemarsson 1994). Människan kan inte förbereda och 
skydda sig mot alla tänkbara faror. Därför är inte heller förskolan förskonad från 
händelser där exempelvis någon på förskolan eller i förskolans omedelbara närhet 
omkommer. Både Bøge och Dige (2006) och Dyregrov och Raundalen (1995) föreslår 
att en temadag för förskolans personal ägnas åt att planera hur de ska gå tillväga om 
något sådant skulle inträffa. För att förskolans personal ska kunna hantera dessa 
situationer när det värsta tänkbara sker måste alla veta vad som ska göras, hur det ska 
göras och vem som ska göra det (Andersson & Ingemarsson 1994). Det måste med 
andra ord finnas en handlingsplan i händelse av kris. Bøge och Dige (2006) menar att en 
sådan plan också säkerställer att ansvaret för att exempelvis stötta en familj med ett barn 
som förlorat en anhörig delas mellan flera personer då detta är för stort för en pedagog 
att hantera helt ensam. 
 
5.3.3 En välförankrad handlingsplan 
 
Andersson och Ingemarsson (1994) lyfter att handlingsplanen måste utgå ifrån 
kapaciteten som finns på den enskilda förskolan och från personalens förutsättningar. 
För att den ska hållas aktuell och levande hos personalen är det en fördel om de själva 
utformar planen. Dessutom ger det gemensamma skapandet av planen en känsla av 
delaktighet hos personalen, vilket gör att ansvaret kan delas på ett naturligt sätt (Bøge & 
Dige 2006). Planen bör grundas på kunskap om kriser och hur dessa kan hanteras 
eftersom detta är viktigt att ha med sig i mötet med krisdrabbade personer (Andersson 
& Ingemarsson 1994). Dessutom måste planen utformas så basalt att den går att anpassa 
till olika tänkbara situationer. Bøge och Dige (2006) lyfter också att planen 
kontinuerligt bör ses över och uppdateras när förskolans personal med tiden får mer 
kunskap och erfarenhet. När innehållet i handlingsplanen ska bestämmas kan även 
föräldrarna med fördel bjudas in till att vara med och framföra sina åsikter, vilket ger en 
gemensam riktning i arbetet med att skapa den bästa möjliga beredskapen för barnen på 
just den förskolan. Andersson och Ingemarsson (1994) menar att planen måste övas för 
att förbereda personalen inte bara praktiskt utan också mentalt, vilket ger större säkerhet 
och en känsla av hanterbarhet inför oförutsedda krissituationer. Det finns flera slags 
händelser som kan orsaka en krissituation på förskolan, men enligt författarna (1994) är 
brand i verksamhetens lokaler den händelse som personalen själva har rankat som den 
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största risken. Följaktligen är det övning av brandplanen som genomförs i störst 
utsträckning. 
 
 
5.4 Sammanfattning  
 
Hur barn reagerar på sorgen ser olika ut. Dyregrov och Dyregrov (2013) lyfter bland 
annat att sorgen kan uttrycka sig som svår sorg eller normal sorg. Svår sorg 
kännetecknas av att den är låst och barnet har inte förmågan att gå tillbaka till ett 
normalt liv igen. Normal sorg utvecklas med barnet och är föränderlig över tid. Hos 
vissa barn som drabbats av en kris uteblir känslorna. Dock lyfter Tamm (1986) att barns 
känslor kommer fram då det sedan börjar bearbeta det inträffade. Både Tamm (1986) 
och Dyregrov (1999) lyfter att barn som drabbats av sorg efter att en närstående gått 
bort ofta försöker finna en orsak till det inträffade och skuldbelägger sig själva för det. 
Hur barnet bearbetar sorgen efter en närståendes bortgång beror enligt Tamm (1986) 
bland annat på barnets psykiska hälsa innan traumat samt barnets ålder. Dyregrov och 
Yule (2006) samt Jewett Jarratt (1994) lyfter vikten av stöd från kvarlevande 
familjemedlemmar efter traumat. Den kärlek och omtanke som de kan ge är betydande 
för bearbetningen hos barnet. 
 
Croona (2003) visar på olika förutsättningar för ett gott möte. Författaren (2003) lyfter 
bland annat ett respektfullt förhållningssätt som en grund för ett gott möte. Det är även 
viktigt att lyssna på den drabbade, skapa ett tryggt klimat samt utgå ifrån var personen 
befinner sig och lyfta samt stärka därifrån. När det gäller pedagogers uppfattning om 
deras kunskaper om barn och sorg, upplever de att de saknar vetskap om bland annat 
barns reaktioner samt hur de kan bemöta reaktionerna hos barn i sorg (Alisic 2012). 
Dyregrov, Dyregrov och Idsoe (2013) menar att pedagogers vilja vid arbetet med barn i 
sorg är att ge dem stöd och trygghet. Bøge och Dige (2006) samt Andersson och 
Ingmarsson (1994) lyfter att pedagoger kan stötta barn i sorgen genom att bland annat 
vara ärliga och tydliga i samtalen med dem. De menar vidare att genom att vara ärlig 
och tydlig hjälper de barn att inte låta fantasierna de har växa sig fast. Bøge och Dige 
(2006) skriver att medvetenhet om att livet inte blir som förr för barnet samt att det tar 
tid för barnet att komma vidare är viktigt. Genom att vara medveten om det kan 
pedagoger ge barn stöd.        
 
När en kris drabbar förskolans verksamhet menar Andersson och Ingmarsson (1994) att 
alla måste veta vad som ska göras, hur det ska göras samt vem som ska göra vad. En 
krisplan kan vara till hjälp när en kris drabbar förskolan då krisplanen är en förberedelse 
för hur verksamheten och pedagogerna ska fungera i krisen (Enander, Hede & Lajksjö 
2004). Om pedagoger får vara med i utformningen av krisplanen blir de insatta och 
säkra på hur hanteringen av kris kan se ut. Krisplanen kan även vara till hjälp då mindre 
kriser uppstår på förskolan (Barclay 2004). Enander, Hede och Lajksjö (2004) lyfter att 
krisberedskap inte alltid fungerar då varje kris är unik. Författarna (2004) skriver vidare 
att när en kris uppkommer ska pedagoger veta vart de ska vända sig.   
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6 Teorianknytning 
 
 
6.1 Vygotskijs sociokulturella perspektiv 
 
Val av teoretisk utgångspunkt ligger på Vygotskijs sociokulturella perspektiv då den 
behandlar det pedagogiska mötet på olika sätt. Detta är i sin tur en central del 
i studien; hur pedagoger i förskolan kan möta barn i sorg. Grunden i teorin är att 
barn lär och utvecklas i mötet med andra och där spelar pedagoger i förskolan en 
betydande roll (Säljö 2010). 
 
För att kunna lära och utvecklas menar Vygotskij att människor genom två 
huvudsakliga hjälpmedel försöker göra verkligheten vi lever i begriplig (Säljö 2010). 
Det ena hjälpmedlet är åt det mer abstrakta hållet, då det handlar om det språkliga och 
psykiska, medan det andra hjälpmedlet berör det materiella och fysiska och är därmed 
av en mer konkret karaktär. Säljö (2010) lyfter tecken som bokstäver och siffror som 
exempel på språkliga hjälpmedel. Materiella hjälpmedel är istället mer handfasta saker 
som exempelvis trädgårdsredskap eller verktyg för skrivande. Dock kan de olika 
typerna av hjälpmedel ses som två sidor av samma sak, det vill säga att de båda behövs 
för att kunna utföra en aktivitet eftersom allt vi gör kräver både tanke och handling. Den 
gemensamma benämningen som Säljö (2010) därmed lyfter för dessa två hjälpmedel är 
kulturella. Vygotskij menar att människor tolkar verkligheten för att kunna förstå den 
via de här hjälpmedlen, vilket gör att tolkningen blir individuell beroende på personens 
förförståelse av dem. Säljö (2010) menar att de här hjälpmedlen är kulturellt betingade, 
alltså att de får olika innebörd beroende på vilken kultur de existerar i. Detta gör att 
människor från olika kulturer där hjälpmedlen inte har samma betydelse också tolkar 
verkligheten olika utifrån dem. 
 
Vygotskij lägger extra mycket vikt vid språkets betydelse för människans möjlighet 
att förstå och göra sig förstådd i samspelet med andra samt för att göra verkligheten  
begriplig (Säljö 2010). Språk som ett medel för kommunikation kan uppträda i flera 
olika former såsom tal, skrift, bild, tecken och så vidare. Alla former har dock en och 
samma funktion vilken är att ge uttryck för något och förmedla budskap till andra. 
Relationen mellan språket och tänkandet beskrivs som att det ena är en följd av det 
andra. Alltså att tänkandet utvecklas tack vare kommunikation mellan människor och att 
språket genom tanken också existerar inom människor. 
 
Barn tar till sig det språk som talas i vardagen, kulturella och sociala regler och så  
vidare genom interaktion med andra människor (Säljö 2010). För att kunna tillskansa  
sig ett mer avancerat språk, med begrepp som är utmärkande för olika ämnen och  
kopplade till särskilda yrken, samt förståelse för detta, spelar skolan rollen av att 
utveckla och fördjupa barnens tidigare kunskaper genom handledning av pedagoger 
(Vygotskij 1999). Människor utvecklas genom hela livet och en person som redan 
erövrat en viss kunskap har möjlighet att utveckla den ytterligare med hjälp av en 
stöttande pedagog, när personen befinner sig i sin, av Vygotskij kallad, närmaste 
proximala utvecklingszon (Säljö 2010). Där är det pedagogens roll att utifrån barnets 
tidigare kunskap och erfarenhet leda barnet på vägen mot vidare utveckling och 
fördjupad kunskap. Detta kräver att pedagogen kan göra en avvägning av hur mycket 
stöd och utmaning barnet behöver genom processen, för att det så småningom själv ska 
kunna erövra kunskapen och göra den till sin egen. 
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7 Metod 
 
I detta kapitel beskrivs hur val av tillvägagångssätt under arbetet fattades. Det redogörs 
för vilket val av metod som gjordes och varför. Kapitlet behandlar även hur urvalet av 
respondenter gick till samt hur intervjuerna genomfördes. Dessutom behandlas 
trovärdighet och äkthet i studien samt vilka etiska principer som följdes under 
arbetsprocessen. Kapitlet avslutas med kritik för metodvalet. 
 
 
7.1 Metodval 
 
Utifrån syftet med studien föll valet på att använda kvalitativ metod. Kvalitativ metod 
lägger större vikt på det som uttrycks i ord än vad kvantitativ metod gör, som istället 
lägger mer fokus på analys av fakta (Bryman 2011). Kvalitativ metod förhåller sig 
mellan praktik och teori där teorin skapas ur de resultat som forskningen visar. Vikten 
ligger på att få förståelse för ett socialt sammanhang genom att studera uppfattningar av 
de som befinner sig i den valda kontexten. Utifrån den kvalitativa metoden valde vi att 
använda oss av hermeneutisk ansats. Bryman (2011) förklarar att hermeneutisk ansats 
innebär att forskaren tolkar det som respondenten säger och försöker se dennes 
perspektiv på det som studeras. Analys och insamling av fakta sker för att kunna studera 
forskningsfrågan i dess kontext. 
 
Utifrån valet av hermeneutisk ansats genomfördes semistrukturerade intervjuer, vilket 
ger möjlighet att få syn på respondenternas upplevelser av hur verksamheten fungerar 
då ett trauma har inträffat. Utifrån den information som respondenterna ger oss får vi 
möjlighet att tolka deras syn på det vi studerar. Vi får på så vis möjlighet att tolka 
forskningsfrågan utifrån dess kontext. Enligt Bryman (2011) innebär det att forskaren 
utgår ifrån en frågeguide under intervjuerna där frågorna berör olika teman som är 
intressanta för forskningen. Intervjuguiden (bilaga A-C) är strukturerad, dock krävs det 
inte att den följs i den ordning som frågorna är skrivna i. Bryman (2011) lyfter vidare att 
semistrukturerade intervjuer ger respondenterna möjlighet att svara på frågorna på ett 
fritt sätt. Denna typ av intervju ger möjlighet till flexibilitet och att vid behov ställa 
följdfrågor utifrån de svar som respondenten gett.    
 
 
7.2 Urval  
 
Till studien genomfördes ett målinriktat urval. Det innebär att urvalet av respondenter 
inte skett slumpmässigt. Istället skedde ett medvetet val av respondenter utifrån 
forskningsfrågan (Bryman 2011). Detta val av metod för urval gjordes för att försöka få 
ett fåtal respondenter som är relevanta för studien. Då det var av relevans att främst 
intervjua förskollärare som har varit med om en krissituation inom förskolan 
genomfördes ett målinriktat urval. Vi har dock inte fått tag i uteslutande personer med 
erfarenhet av detta. Dessutom intervjuades även förskolechefer för att få deras 
perspektiv på ämnet. 
 
Utifrån vetskapen om att en förskola eller förskollärare varit med om en krissituation 
där antingen ett barn på förskolan eller en nära anhörig till ett barn gått bort valde vi att 
kontakta dem. Dock lyckades vi inte med att få tag på enbart respondenter med 
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erfarenhet av detta. Vi hade inte någon privat relation med dem utan vi vet vilka de är 
och i vissa fall har någon av oss jobbat enstaka gång med dem eller varit i kontakt med 
förskolan genom utbildningen. Då vår forskningsfråga är ett känsligt ämne för många 
upplevde vi att respondenterna kände sig mer trygga i situationen när de visste vilka vi 
var. Det gjorde i sin tur oss mer trygga i situationen, när vi hade en liten koppling till 
dem. 
 
 
7.3 Genomförande  
 
Fyra av intervjuerna genomfördes våren 2013 då de användes i ett tidigare arbete i 
kursen specialpedagogik. Vid den tidpunkten valdes att intervjua några förskollärare 
som vi var medvetna om arbetade på en förskola där en krissituation inträffat samt 
förskollärare som inte varit med om en kris på förskolan. Det gjordes för att få syn på 
om arbetet inför en eventuell krissituation såg annorlunda ut på förskolorna beroende på 
om de hade upplevt en krissituation tidigare eller inte. Då två olika intervjuguider 
(bilaga A och B) gjordes till de ovan nämnda intervjuerna, en till de som varit med om 
en krissituation och en till de som inte varit det, användes dem fortsatt i vår studie. 
Respondenterna kontaktades via telefon eller e-post med en förfrågan om att delta i en 
intervju om barn och sorgearbete. Då bestämdes var och när intervjun skulle 
genomföras. Valet föll på att dela upp och genomföra intervjuerna på egen hand. Under 
intervjuerna förde var och en av oss anteckningar som stöd för det kommande resultatet. 
För att kunna använda de tidigare intervjuerna kontaktades respondenterna och de gav 
sitt medgivande till att de användes i fortsatt studiesyfte. 
 
De övriga fyra respondenterna kontaktades även de via antingen e-post eller telefon med 
en förfrågan om de var intresserade av att ställa upp på en intervju om barn och 
sorgearbete. Plats, datum och tid för genomförandet av intervjun bestämdes. När vi 
träffade våra respondenter informerades de initialt om vilka etiska principer (se 7.6) 
som följs under studien. När respondenterna var medvetna om detta frågades de om de 
accepterade att intervjun spelades in för att ge ett mer exakt resultat. Vi var självklart 
förberedda på att de skulle kunna neka till att bli inspelade och i sådana fall hade 
intervjun skrivits ner för hand. Dock blev det aldrig aktuellt då alla respondenter 
accepterade att bli inspelade. Under intervjun utgick vi från färdiggjord intervjuguide 
(bilaga A och C) anpassad för antingen förskollärare eller förskolechef. Vi var båda med 
och genomförde intervjuerna och båda var delaktiga i att ställa frågor.    
 
 
7.4 Bearbetning och analys 
 
Direkt efter genomförandet av de fyra första intervjuerna sammanställdes resultatet 
utifrån anteckningarna. Vi satte oss ned och diskuterade gemensamt resultatet för att se 
skillnader och likheter mellan dessa. Efter de sista genomförda intervjuerna 
transkriberades dem, i detta fall valdes att transkribera två intervjuer var. Bryman 
(2011) skriver att transkribering av intervjuer är en metod som kräver mycket tid men 
det är också en metod som behåller respondentens uttrycksätt och ord. Medvetenheten 
om att transkribering tar mycket tid ledde till att vi planerade in gott om tid för att kunna 
genomföra det för att få ett resultat som behåller så mycket som möjligt av 
respondenten och dennes uttryck och ord. Under transkriberingen avidentifierades 
respondenterna samt eventuella namn på personer som förekom i intervjun. 
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Intervjuerna, som genomfördes under hösten, analyserades efter varje intervjutillfälle. 
Vi valde att göra detta då Bryman (2011) menar att analysera under arbetets gång håller 
resultatet från intervjuerna ständigt aktuellt under studien. Efter att transkriberingen av 
intervjuerna genomförts sammanställdes resultaten från intervjuerna våren 2013 och 
hösten 2013. Därefter letade vi efter likheter och skillnader från de material som vi 
samlat in med syftet att finna återkommande teman. De teman som blev synliga var 
uppfattningar om döden, barns reaktioner, agerande, förskolechefens ansvar, 
krisberedskap samt svårt att förbereda sig.       
 
 
7.5 Tillförlitlighet och äkthet 
 
Bryman (2011) skriver att om forskaren följer de regler som finns för att genomföra en 
kvalitativ forskning samt visar resultaten som upptäcks för personer som är deltagare i 
den sociala verklighet som studeras, visar forskningen trovärdighet. Författaren (2011) 
skriver vidare att då det är ett socialt sammanhang som ska studeras är det svårt att visa 
på trovärdighet då det finns många tolkningar av det sammanhanget. Det är forskarens 
beskrivning av det sociala sammanhanget som avgör om det som framkommer i 
forskningen blir accepterat som trovärdigt av andra. Genom att vi tydligt beskriver hur 
undersökningen genomfördes visar vi pålitlighet, vilket Bryman (2011) lyfter som en 
del i att studien ska kunna visa tillförlitlighet.    
 
Bryman (2011) belyser även punkter att tänka på för att studien ska visa äkthet. Där 
ingår bland annat att studien ska visa en rättvis bild. Bryman (2011) menar att 
undersökningen ska visa en tillräcklig bild av de som befinner sig i det som ska 
studeras. I vår undersökning valdes att studera ett flertal olika förskolor samt 
förskolechefer för att få flera perspektiv på det som studeras. Därmed ökas mängden 
uppfattningar om kontexten och studien kan på så vis ge en mer rättvis bild av den. 
Bryman (2011) belyser även frågor om de som arbetar i verksamhetens möjlighet att se 
och påverka situationen efter undersökningen. Då vår studie lyfter det som framkommer 
från alla intervjuer, både positiva och negativa resultat, kan intervjudeltagarna se 
möjligheter till förändring i sin verksamhet. Detta genom att läsa studien och se en bild 
av hur verksamheten kan se ut samt hur andra agerar i liknande situationer.             
 
 
7.6 Etiska principer  
 
Det finns etiska principer för de som är delaktiga i svensk forskning som 
vetenskapsrådet (2007) samt Bryman (2011) lyfter fram. De redogör för fyra krav som 
är innefattade i de etiska principerna. Det första av dessa är informationskravet vilket 
innebär att den som utför forskningen tydligt ska redovisa syftet med studien för 
deltagarna i den. De har även rätt till att få reda på sina rättigheter samt vilka moment 
som deras deltagande innefattar (Bryman 2011). Det andra handlar om samtyckeskravet. 
Detta innebär att forskaren ska få klartecken från deltagaren om att denne vill delta i 
studien. Den som deltar i undersökningen får själv bestämma om sitt deltagande, hur 
deltagandet ska se ut och under hur lång period det ska fortgå. Deltagaren har rättighet 
att avvika från studien när denne vill. Om en deltagare avslutar sitt deltagande innan 
studien är slut får ingen försöka påverka dennes beslut (Vetenskapsrådet 2007). 
Konfidentialitetskravet innebär att de personer som ingår i undersökningen med 
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säkerhet ska kunna lita på att det inte kommer framkomma i undersökningen vilka de är. 
Eventuella personuppgifter ska behandlas med försiktighet så att ingen obehörig 
kommer åt dessa (Bryman 2011). Det sista är nyttjandekravet som handlar om att 
uppgifter om enskilda individer endast får lämnas ut till andra forskare som står under 
samma principer. Kravet innebär också att beslut inte får fattas utifrån forskningen som 
på något vis kan göra att de som deltagit i forskningen blir drabbade (Vetenskapsrådet 
2007). 
 
Deltagarna meddelades före intervjun om syftet med studien samt fick berättat för sig 
vilka rättigheter de hade under studien, vilket visar att vi använde oss av 
informationskravet. Samtyckeskravet användes då respondenterna tillfrågades om de 
ville delta i undersökningen. De gjordes även medvetna om att de kunde välja att inte 
svara på frågor om de inte ville det och att försök till att påverka deras beslut inte skulle 
komma att ske. Respondenterna meddelades att de avidentifieras i studien, på så vis 
följdes konfidentialitetskravet. Respondenterna i intervjuerna som genomfördes hösten 
2013 informerades om att intervjuresultatet endast skulle komma att användas till vår 
studie. Dessutom tillfrågades de respondenter som deltog våren 2013 om de accepterade 
att deras intervju användes i fortsatt studiesyfte. Genom att respondenterna meddelades 
om detta följdes nyttjandekravet.       
 
 
7.7 Metodkritik  
 
Då urvalet av respondenter skedde medvetet menar Bryman (2011) att det inte går att se 
resultatet som ett slumpmässigt utfall. Dock valde vi att använda oss av det då det inte 
var ett mål för studien att få ett slumpmässigt utfall. Bryman (2011) framför även kritik 
emot målinriktat urval då undersökningen med stor osannolikhet kommer ge ett resultat 
som är representativt för hela intervjugruppen. Dock lyfter författaren det som ett större 
problem vid kvantitativ undersökningsmetod än vid kvalitativ. Endast ett sätt att samla 
in data på valdes, trots att Bryman (2011) skriver att genom att använda sig av flera 
metoder för insamling blir tolkningen av studien mer säker.  
 
Strukturerade intervjuer är dyra med tanke på tid till skillnad mot enkäter som istället är 
billigare att administrera. De frågor som ges i enkäter ställs alltid lika, till skillnad från 
intervjuer då frågorna kan formuleras om, vilket kan medföra olika utfall (Bryman 
2011). Enkäter går att svara på utan att tid behöver bokas in för dem vilket gör det 
lättare att få deltagare till enkäter än intervjuer. Dock valdes att använda intervjuer trots 
denna kritik, bland annat för att det ger en tydligare bild av respondentens upplevelse 
om det aktuella ämnet samt för att det under intervjun går att ställa följdfrågor, vilket 
inte går att genomföra under enkäter.      
 
Enligt Bryman (2011) ger transkriptioner av intervjuer en möjlighet att behålla 
respondenternas uttryck i större utsträckning än vid anteckningar. Under de fyra första 
intervjuerna fördes anteckningar, men vi övergick sedan till att spela in och transkribera 
de resterande då Bryman (2011) lyfter det som ett bättre alternativ. Vi anser dock inte 
att resultatet från de fyra första intervjuerna är bristfälligt, då vi förde noggranna 
anteckningar och var måna om att sammanställa resultatet från varje intervju direkt efter 
genomförandet. 
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8 Resultat och analys 
 
I detta kapitel redovisas det empiriska resultatet av sex intervjuer med förskollärare och 
två intervjuer med förskolechefer. I direkt anslutning till respektive tema genomförs en 
analys. Teman som framkommit är uppfattningar om döden (8.1), barns reaktioner 
(8.2), agerande (8.3), förskolechefens ansvar (8.4), krisberedskap (8.5) samt svårt att 
förbereda sig (8.6).     
 
 
8.1 Uppfattningar om döden 
 
8.1.1 Barns uppfattningar 
 
Flera av respondenterna upplever att barn i förskoleåldern, särskilt under tre års ålder, 
har svårt att förstå att någon som är död inte kommer tillbaka mer. Det anses svårt att 
kommunicera om barns sorg med dem när de är små eftersom de inte kan berätta och 
prata så mycket. En pedagog beskriver hur barnen på förskolan, när de vuxna berättade 
att en pappa på förskolan hade dött, trodde att han skulle komma tillbaka. Pedagogen 
tror att det eventuellt kan hänga samman med vad barn ser på TV och i spel; att om 
någon dör så kommer personen tillbaka, den är inte borta på riktigt. I det fallet fick 
pedagogerna förklara att det finns sjukdomar som en människa aldrig blir frisk av och 
att de inte vaknar igen. ”Och det kan dom alltså förstå, inom citationstecken då, att dom 
vaknar aldrig, aldrig mer.” Ett par respondenter lyfter också att det ofta är bra för barn 
att få se den döde och vara med på begravningen för att lättare kunna förstå det som är 
svårt att greppa för små barn, att någon är borta för alltid. En av dem säger: 
 

Så jag tror […] att det är väldigt viktigt […] att barn både kan vara med att ta avsked och 
se den som har dött och vara med på begravningen […] att man behöver det som ett avslut. 

 
Flera respondenter säger också att de upplever att barn ofta reagerar som om döden är 
mer naturlig än vad vuxna gör. De ställer raka frågor om det är något de undrar och 
annars gör de inte alltid en så stor sak av det. 
 

Barnen har tagit det så naturligt att: jaha, nu är han död. Det är vi vuxna som reagerar 
mycket, mycket mer. 

 
Analys 
 
White, Elsom och Prawat (1978) visar att barns uppfattningar om döden ökar med 
åldern, men att all förståelse inte utvecklas av sig självt. Till exempel behöver barn få 
klargjort för sig att döden är definitiv och att någon som har dött inte kommer tillbaka. 
Även Dyregrov (1999) lyfter att barns ålder hänger samman med deras uppfattning om 
döden och menar att barn under två år inte kan förstå innebörden av död. Detta kan 
förklara att barnen på en förskola reagerade med att tro att den bortgångne pappan 
skulle komma tillbaka igen, om barnen inte fått tillfälle att samtala om det och få det 
förklarat tidigare. Pedagogerna pratade då med barnen om att den som är död är borta 
för alltid och genom att vara tydliga upplevde de att barnen kunde förstå det till viss del. 
Bøge och Dige (2006) och Andersson och Ingemarsson (1994) betonar vikten av att 
pedagogers samtal med barn om död och sorg präglas av tydlighet för att förhindra att 
barns fantasier skenar iväg. Respondenterna talar också om att det kan underlätta för 
barns förståelse för att döden är definitiv om de får ta avsked av den bortgångne. 
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Andersson och Ingemarsson (1994) framhåller att barn som har förlorat någon anhörig 
lättare kan komma till insikt om det som har hänt, om de får möjlighet att närvara vid 
begravningen. Dyregrov (2009) förklarar detta med att ritualerna på ett konkret sätt 
hjälper barn att förstå det som har hänt. 
 
8.1.2 Pedagogers uppfattningar  
 
En uppfattning som finns bland respondenterna är att pedagoger måste våga visa sina 
egna känslor om död och sorg för barn, dock får det inte bli för starka och intensiva 
känslor så att de skrämmer dem. Pedagoger kan uppleva det olika svårt att hantera 
situationer av kris, död och sorg bland barn i förskolan, vilket kan vara beroende på 
egenskaper och personlighet. ”Sen är det hur man själv är med, det kan ju vara… så 
olika… som personal.” En pedagog uttrycker att vuxna ofta kan reagera undvikande på 
döden ”för vi skärmar ju oss också från detta. Man tycker ju det är skrämmande”. 
 
Några respondenter lyfter att de på förskolan har en naturlig inställning till döden, att 
den är en del av livet. Detta beror på att döden har varit aktuell i flera barns närmaste 
omgivning samt i förskolans närhet. Det har därför blivit nödvändigt för pedagogerna 
att ha en avslappnad attityd till döden för att kunna möta barnens frågor och tankar som 
vid tillfällen dyker upp i verksamheten om ämnet. Några uttrycker att de möter barnens 
frågor och samtalar med barnen när de initierar det eller om pedagogerna uppfattar att 
barnen vill och behöver prata. ”Det var nog oftast på barnens… När man märkte på 
dom att dom hade något att säga […].” 
 
Flera av respondenterna uppfattar också att det skiljer sig från person till person hur de 
hanterar och bearbetar sin sorg samt hur lång tid bearbetningen tar. När det gäller 
pedagoger kan en del gå vidare relativt snabbt medan andra behöver mer tid och 
upprepat stöd efter en händelse. Det är ”[…] inte glömt bara för att det har hänt 
någonting […]”. Någon respondent menar att barn oftare lever i nuet och att pedagoger 
får möta barn i samtal när de själva lyfter ämnet, eftersom det inte är något att ”[…] 
hålla på att bearbeta hur länge som helst efter, för barn är det ju inte så”. 
 
Trots att ämnet död och sorg upplevs som jobbigt och tungt att möta och att det varierar 
hur insatt förskolans personal är i krisberedskapen, visar intervjuresultatet att både 
förskolecheferna och flera av pedagogerna uppfattar att de får ta situationen som den 
kommer och möta det som krävs, så gott de kan. En del har varit förskonade från att 
stöta på barn i sorg medan andra har mer erfarenhet av det. Ingen uttrycker dock en 
tydlig osäkerhet inför en eventuell krissituation eller att möta barn om död och sorg, 
även om det inte är ett lätt ämne. 
 

Vissa saker måste man göra fast det är jobbigt […] men ja, det är svårt. 
 
Analys 
 
I intervjuresultatet uttrycks att pedagogernas egna känslor och personlighet får betydelse 
för mötet med ett barn om död och sorg. Bland annat lyfts att pedagoger bör visa sina 
känslor till en viss gräns, det får inte bli för intensivt för barnen. I Alisics (2012) studie 
förklaras att en nackdel med att gå in i ett möte med ett barn i sorg med för starka egna 
upplevelser, är att pedagogen riskerar att inte ha fullt fokus på barnet och dennes 
situation, utan att pedagogens egna känslor hamnar i vägen. Bøge och Dige (2006) 
menar dock att barn behöver pedagoger som är öppna mot dem med sina egna känslor 
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och visar att de bryr sig om och finns för dem. Respondenterna nämner att beroende på 
hur de själva ser på död och sorg kan pedagoger ibland försöka undvika det jobbiga 
ämnet. Bøge och Dige (2006) lyfter vilken tuff arbetsuppgift det är att stötta ett barn i 
sorg men uppmuntrar pedagoger till att tro på att de kan hjälpa. 
 
Alisic (2012) lyfter att pedagoger önskar förutsättningar för att kunna få en trygg miljö i 
verksamheten där känslor vågar lyftas fram och talas om. Dessutom vill de bli säkrare 
på hur de kan samtala om den traumatiska händelsen med barnen och kunna lyfta ämnet 
utan att invänta att barnen tar första steget (2012). Respondenterna uttrycker inte att de 
upplever sig osäkra inför mötet med barn och sorg, trots ämnets tunga karaktär. En 
tänkbar anledning till det kan vara att de redan har en trygghet i verksamheten, i och 
med att flera av respondenterna lyfter att de på förskolan har en naturlig inställning till 
döden. Därmed uppfattar de att de kan ta situationen som den kommer och möta barn 
utifrån sin förmåga. 
 
Ansvaret för att lyfta det som har hänt i barngruppen och låta barn uttrycka sina känslor 
och samtala om det ligger på pedagogerna och inte på barnen (Andersson & 
Ingemarsson 1994). Respondenterna tar sällan initiativet till samtal med barnen om det 
som har inträffat eftersom de upplever att barn är mer här och nu och inte behöver 
påminnas om sin sorg gång på gång. Däremot svarar de på barnens initiativ till samtal, 
vilket Bøge och Dige (2006) förordar. Författarna (2006) påpekar att det tar tid att 
komma vidare efter en krissituation, vilket pedagogerna måste vara medvetna om och 
fortsätta ge barnen stöd så länge de behöver det. Det kräver att pedagogerna är 
uppmärksamma på barnens signaler och bjuder in dem till att tala om sin sorg vid 
behov, under en längre tid framöver (2006). Detta kan överföras även på pedagogerna i 
förskolan, efter att sorg drabbat verksamhetens närhet på något sätt, då några 
respondenter lyfter att människor sörjer olika länge och behöver stöd under olika lång 
tid. 
 
 
8.2 Barns reaktioner 
 
Genom intervjuerna framkommer det flera olika reaktioner som förskollärarna sett på de 
barn som befunnit sig i sorg efter att en nära anhörig gått bort. Det framkommer bland 
annat att barnet ställer frågor om den bortgångne, var denne befinner sig och om den 
kommer komma tillbaka. Flera som intervjuats har uppmärksammat att det drabbade 
barnet har blivit i större behov av närhet från pedagogerna. Barnet har även visat behov 
av närheten från de kvarlevande anhöriga, det har visat sig främst vid lämningen då 
barnet har drabbats av separationsångest. Speciellt en förskola hade uppmärksammat att 
det aktuella barnet även hade fått större behov av vissa föremål som gav barnet 
trygghet. Även i de situationer där barnet skulle lämna dessa föremål drabbades barnet 
av separationsångest. Detta barn tros ha bearbetat det inträffade genom att ha en speciell 
bild uppe i sin trygghetsbok, en bok med bilder på barnets närstående i. Den som var 
uppvänd var en bild på barnets mamma, pappa och han själv. I detta fall var det en av 
barnets föräldrar som hade gått bort.           
 
En av respondenterna nämnde att de hade haft flera fall där barn drabbats av sorg efter 
närståendes borgång. De hade fått uppleva två barn med skilda reaktioner på sorgen. 
Det ena barnets reaktion var att ofta rita det som denne varit med om. Barnet ritade 
detaljerade bilder från sjukhusbesök där barnets sjuka förälder låg för döden. Genom 
bilderna fick barnet möjlighet att bearbeta och prata om det som hänt då pedagogerna 
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förde diskussioner på barnets initiativ. Barnet pratade annars väldigt sällan om det 
inträffade. Bilderna ritade barnet om och om igen. Det andra barnet som också förlorat 
sin förälder visade på ilska ”för att få ut sig den här ilskan så kunde han gå in på 
toaletten så kunde han ställa sig och bara dra toapapper tills rullen var slut och bara 
liksom kasta runt omkring sig”. Denna reaktion förekom ibland flera gånger per dag.      
 
Det är även viktigt att vara uppmärksam i barnens lek då det kan förekomma att de 
bearbetar sin sorg i den. I en intervju framkommer det att främst när barnet har flytt från 
krig och inte har haft det svenska språket, kan bearbetningen genom leken ta sig 
våldsamma uttryck. Bland annat nämns barn som har varit med om att se hur folk blir 
mördade. Respondenten menar att ”det behövs kan man säga lite extra kompetens och 
inlevelse och förståelse och... sätta sig in i hur de familjerna har det”. Dessutom krävs 
ökad förståelse för andra människors sorg.   
 
En del respondenter har även lyft att barnet inte visade någon speciell reaktion. ”Men 
syskonet kan jag inte minnas att det var någonting, att han reagerade på något 
särskilt... sätt här i alla fall”. Fler respondenter har nämnt, precis som citatet visar, att 
reaktionerna inte behöver vara desamma på förskolan och i hemmet. En av 
respondenterna lyfter att ”på något sätt är det ju lite lättare att förstå de som, de som 
skriker ut det eller visar med aggressioner”, vilket kan leda till att man inte upptäcker 
barnets sorg om reaktionerna uteblir. Att inte visa någon reaktion är även det en 
reaktion och det kan förekomma hos barnet. Det framkommer från intervjuerna att det 
är viktigt att vara uppmärksam på barnets beteende för att upptäcka om det är onaturligt 
för denne.   
 
Analys 
 
Reaktioner hos barn som befinner sig i sorg kan se mycket olika ut, vilket även 
framkommer genom intervjuerna. Cullberg (2006) menar att barn som befinner sig i 
chock och sorg kan visa olika reaktioner och en människas väg genom sorgen är inte 
den andres lik. Dyregrov (1999) lyfter barns reaktioner efter en närståendes bortgång. 
Författaren (1999) lyfter bland annat fram reaktioner som behov av närhet till 
kvarlevande närstående eller ett speciellt föremål vilket beror på ängslan och rädsla. 
Detta kan vara en tänkbar förklaring till att flertalet respondenter nämner att det aktuella 
barnet har drabbats av separationsångest vid lämningen på förskolan. Intervjuerna visar 
att vissa barn leker lekar som kan kopplas till det tragiska som inträffat. Dyregrov 
(1999) lyfter att små barns bearbetning kan ske genom leken. De som får bevittna en 
människas död kan drabbas av minnesbilder vilket även det kan utspelas i leken 
(Dyregrov 1999). Flertalet respondenter lyfter att det drabbade barnet inte visade några 
reaktion alls och Dyregrov (1999) nämner att anledningen till det kan vara att barnet 
inte klarar av att ta till sig det inträffade, då det är svårt att förstå. 
 
 
8.3 Agerande  
 
8.3.1 När förskolechefen får beskedet 
 
Det första som förskolecheferna gör när de får besked om att någon form av kris drabbat 
någon i förskolans omgivning är att de kontaktar sin personal för att informera och 
samla dem. Cheferna i intervjun framhåller sin roll som stöd för personalen, att de är 
tillgängliga för dem och deltar i beslut om hur förskolan ska gå vidare i hanteringen av 
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krisen. Förskolecheferna menar också att det ofta är de som i det initiala skedet sköter 
kontakten med föräldrarna. En av cheferna betonar särskilt vikten av att fokusera på de 
anhöriga och lyssna in vilka behov de har och hur de vill att förskolan ska sköta det 
fortsatta arbetet med krissituationen. ”Jag tror att det är det allra viktigaste, att man 
går i takt med de som är drabbade, att lyssna av.” 
 
Intervjuresultaten visar att det också är chefens roll att koppla in eventuella 
stödpersoner, såsom präst eller sjukvårdpersonal, eller hänvisa sin personal dit de kan 
vända sig för att få utomståendes stöd för att kunna hantera den uppkomna situationen 
på ett bra sätt. Förskolecheferna menar vidare att det i första hand är områdes- eller 
verksamhetschefens roll att hantera massmedia, om situationen skulle dra deras intresse 
till sig. Trots att det inte är i huvudsak förskolechefernas uppgift att möta detta säger 
dock en av dem att ”det kan ju hända att man måste göra också, att man måste mota 
bort alltså […] om det skulle hända något så ska man skydda både barn, föräldrar och 
personal, alltså för media i alla fall”. 
 
Analys 
 
Mötet med andra är mycket betydelsefullt för de som arbetar i förskolan. Croona (2003) 
lyfter fram faktorer för ett lyckat professionellt möte där både respekt och intresse för 
motparten betonas samt att de professionella lyssnar aktivt på den de möter. Detta blir 
av stor vikt för förskolecheferna i mötet med drabbade anhöriga, vilket uttryckligen 
poängteras av en av förskolecheferna som menar att det är av högsta prioritet att ta till 
sig vad de anhöriga vill och tycker. Vidare menar Croona (2003) att de professionella 
har ett ansvar för att skapa en tillitsfull relation som präglas av trygghet, för att kunna nå 
den andre parten och upptäcka och tillmötesgå vad denne behöver. Genom att 
förskolecheferna vid behov försöker skydda de berörda från påträngande media kan 
trygghet skapas för dem. Detta kan leda till att en tillitsfull relation byggs upp till 
exempelvis föräldrarna, vilket hjälper förskolecheferna mot målet att kunna se och möta 
de anhörigas vilja och behov. Att kunna skapa en trygg miljö där den andre parten litar 
på den professionella kräver att denne visar empati för den andre (Croona 2003). Detta 
visar förskolecheferna då de uttrycker att de prioriterar de anhöriga, försöker sätta sig in 
i vilket stöd de berörda önskar samt försöker hantera situationen så att barnen, deras 
anhöriga och personalen ska undvika att utsättas för ett eventuellt mediepådrag. 
 
8.3.2 När pedagogerna får beskedet 
 
Pedagogerna i studien kontaktar som första steg i agerandet sin förskolechef när de nås 
av beskedet att en krissituation har uppkommit i förskolans absoluta närhet. I något fall 
kontaktas även den övriga personalen, beroende på hur förskolans organisation och 
verksamhet ser ut. Något som prioriteras tidigt är att kontakta den drabbade familjen 
och beklaga sorgen och visa sitt stöd, antingen genom att besöka dem i hemmet, att 
ringa och prata eller att skicka blommor, vilket har upplevts som positivt. I något fall 
var det också den drabbade familjen själv som i det allra första skedet kontaktade en 
förskollärare och berättade vad som hänt. Där framförde också familjen önskemål om 
hur de ville att förskolan skulle hantera situationen, vilket sedan bestämdes gemensamt 
med förskolläraren. Några av pedagogerna i intervjuerna betonar just att hur de ska gå 
tillväga med krisarbetet bestäms i samråd med de anhöriga. 
 
Trots att alla studerade förskolor har material att använda vid en minnesstund eller en 
tyst minut i sin sorg-/krislåda, är det endast vid en intervju som ämnet minnesstund 
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kommer upp. Förskolan i fråga hade en minnesstund i samarbete med en präst då en 
anställd vid förskolan gått bort, vilket upplevdes positivt. 
 

En anställd dog helt plötsligt här med […] då hade vi en samling här i kyrkan, med barnen. 
Eller hon hade, prästen då. […] det är ett stöd för oss med att ha det, faktiskt, i såna här 
situationer. 

 
Det ses som en fördel för dem på förskolan att ha kontakten med kyrkan och dess 
medarbetare, då de har erfarenhet av att möta död och sorg i en annan utsträckning än 
vad pedagogerna i allmänhet har. 
 
I det fallet, då en minnesstund hölls, informerades barngruppen naturligtvis om vad som 
hänt. I vårt intervjuresultat är detta det vanligaste skeendet, att pedagogerna berättar för 
barnen när en krissituation har drabbat förskolan på något sätt och pratar med dem om 
det som skett. I de fall pedagogerna inte delgett barnen det som hänt, har barnens låga 
ålder lett till det beslutet. Pedagogerna har gjort bedömningen att barnen varit för små 
för att kunna ta till sig informationen och förstå dess innebörd. 
 
Analys 
 
Pedagogerna i Dyregrov, Dyregrov och Idsoes (2013) studie ser det som sitt ansvar att 
vända sig till de anhöriga i en krissituation för att se vad de kan göra för dem. Dock 
upplever de att det blir allt vanligare att den drabbade familjen själv kontaktar 
pedagogerna. De menar att detta kan bero på att det upplevs lättare att tala om död och 
sorg i samhället idag och att de anhöriga upplever att de kan vända sig till skolan för att 
göra pedagogerna delaktiga och be om stöd (2013). Inga tydliga tendenser till detta kan 
dock utläsas ur intervjuresultatet, trots att åtminstone en familj initierade kontakten med 
förskolan när krisen drabbat dem. Respondenterna har istället kontaktat de anhöriga på 
olika sätt för att beklaga sorgen och visa att de finns där som stöd för den drabbade 
familjen. 
 
Dyregrov (2009) lyfter att det kan vara givande att hålla en minnesstund tillsammans 
med barnen när det inträffat ett dödsfall i förskolans närhet. Pedagogerna kan 
exempelvis tända ett ljus tillsammans med barnen och sätta upp ett foto av den 
bortgångne eller låta barnen rita något till personen. Dessa och liknande ritualer är en 
del av sorgeprocessen som är av mer konkret karaktär och kan vara ett stöd för barn att 
komma vidare (2009). Förutsättningarna finns på förskolorna att, genom att hålla en 
enkel minnesstund på egen hand, ge barnen den här möjligheten att uttrycka sorgen 
konkret, då alla pedagoger i intervjuerna beskriver att de har material för detta i sina 
sorglådor. Förskolan som i samarbete med prästen hade en minnesstund i kyrkan menar 
att detta upplevdes positivt bland barnen. Pedagogerna själva ser också fördelarna med 
att ha stödet av personer som är mer vana att hantera ämnen som död och sorg hos 
människor. Detta kan tala för att pedagoger, som Dyregrov (2009) lyfter, ger barn 
tillgång till ritualer som kan verka som ett stöd för dem i deras sorg. Barn behöver få 
medverka i sammanhang där den döde kan sörjas och minnas genom gemensamma 
ritualer och samtal (2009). Behovet hos människor att använda ritualer och materiella 
ting för att göra verkligheten förståelig kan förklaras utifrån Vygotskijs sociokulturella 
perspektiv (Säljö 2010). I perspektivet lyfts hur människor lär och utvecklas genom att 
använda språkliga och materiella hjälpmedel för att förklara det som sker i livet (2010). 
Materialet som finns i sorglådorna kan användas för att hjälpa barnen att göra 
situationen begriplig och hanterbar. 
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Flera författare (Bøge & Dige 2006 & Andersson & Ingemarsson 1994) premierar 
ärlighet i samband med att pedagoger berättar för barn om ett dödsfall till exempel. 
Barn bör inte undanhållas information trots att de, beroende på ålder, kanske inte kan 
förstå det som berättas för dem i sin helhet (2006 & 1994). Resultatet av intervjuerna 
visar att pedagogerna ofta berättar för barngruppen om det har inträffat ett dödsfall som 
påverkar dem och då de väljer att inte delge barnen vad som hänt har de ansetts för små 
för att förstå. Bøge och Dige (2006) och Andersson och Ingemarsson (1994) anger 
ingen ungefärlig åldersgräns för när det inte är fruktbart att berätta för barn, men i de 
fall pedagogerna i intervjuerna inte berättat har barnen varit mellan ett och tre år. 
 
8.3.3 Att berätta för andra 
 
Av resultatet från intervjuerna framgår att på en liten förskola delgavs alla pedagoger 
vad som skett, när det inträffade en krissituation, vilket inte självklart är fallet om det 
skulle ske en krisartad händelse i den omedelbara närheten av en större förskola. En 
förskolechef betonar sekretessens betydelse för vilken information som kan lämnas 
vidare till pedagoger på andra avdelningar än den huvudsakligen berörda. Det 
underlättar om de anhöriga ger sitt medgivande till att lämna vidare vissa uppgifter om 
det inträffade till andra pedagoger eller föräldrar på förskolan. Går de anhöriga inte med 
på det är informationsmöjligheten mer begränsad. 
 

[…] då får man respektera det […] vi har ju det här med sekretess och det är ju såhär då 
att alltid kan man bryta den när man har föräldrarnas medgivande men har man inte det så 
[…]. 

 
När det kommer till att berätta för föräldrarna på förskolan är en återkommande 
upplevelse att de anhöriga har bett pedagogerna eller förskolechefen att berätta åt dem. 
De anhöriga har tyckt att det känts tufft att själva tala om det för andra. För att undvika 
besvärande situationer med missförstånd i möten med andra föräldrar och liknande, har 
pedagogerna kunnat hjälpa de anhöriga med informationen genom att göra det åt dem. 
 

Har man varit med om det så är det svårt att själv gå ut och berätta […] det är bra om ni 
berättar det, kan ju en förälder säga. 

 
Vi fick berätta för de andra föräldrarna, ville ju mamman och pappan då […] vi fick gärna 
tala om det […]. 

 
Analys 
 
En stor del av pedagogers arbete i förskolan handlar om möten och om att skapa goda 
möten, vilket framförallt kräver ett respektfullt förhållningssätt till andra människor 
samt att förskolechefer och pedagoger försöker skapa en trygg relation där den andre 
parten har förtroende för den professionella (Croona 2003). Som personerna i 
intervjuerna påpekar är det viktigt att respektera de anhörigas vilja om vilka som delges 
information om en krishändelse som drabbat ett barn och dess familj på förskolan. I en 
del fall hindrar sekretessen att information lämnas vidare till medarbetare på förskolan 
men det poängteras också att det väsentliga är att de anhörigas vilja respekteras. Detta 
gäller också åt andra hållet, då föräldrarna kan be personalen på förskolan att berätta för 
de andra barnen och föräldrarna. Oavsett situation är det väsentliga att respektera de 
anhöriga i deras önskemål och försöka tillmötesgå dem på bästa sätt för att kunna skapa 
den önskvärda trygga och förtroendefulla relationen (Croona 2003). 
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8.3.4 Göra döden naturlig i verksamheten  
 
På flera av förskolorna vi studerat ses döden som en naturlig del av livet, särskilt av 
barnen, men även pedagoger och förskolechefer försöker prata om döden på ett öppet 
och självklart sätt. De tar tillfällen i akt när de uppkommer för att lyfta ämnet med 
barnen eller svarar ärligt och tydligt på barnens frågor om döden. Detta sker både i den 
vardagliga verksamheten och i de fall där sorg har drabbat förskolan på något sätt och 
många tankar och frågor om döden väcks hos barnen. 
 

Barn är ganska… naturliga, de frågar […] rätt fram… på något sätt, så det blir inte så… 
inte så svårt med dem […] nej, det är lite lättare.  

 
Några respondenter som har mött barn i sorg betonar också vikten av att prata med de 
drabbade barnen om den närstående som har gått bort, på ett naturligt och vardagligt 
sätt. De kan prata om egenskaper som var utmärkande för den bortgångne, om hur 
denne var och vad den brukade göra ”för att liksom förstärka de positiva minnena då 
[…] och det uppskattar han ju. Man märker ju det”. 
 
Några av förskollärarna lyfter att de använder barnböcker som handlar om ämnet död 
och sorg på olika sätt, för att genom litteraturen få tillfälle att samtala med barnen om 
detta. Det händer i förskolornas omgivning att en mor- eller farförälder går bort eller att 
ett djur dör, antingen någons husdjur eller att de hittar döda djur i naturen. Den litteratur 
som läses kan exempelvis handla om en farmor eller ett djur som går bort. Genom 
läsningen kan tankar och frågor väckas hos barnen, som pedagogerna får tillfälle att 
möta på ett öppet och ärligt sätt. Även barn som har förlorat någon kan genom 
berättelserna bjudas in till att prata om sin upplevelse och erfarenhet, om de vill det. Ett 
par förskollärare nämner också i intervjun att de läser barnlitteratur om döden och pratar 
med barnen om det, som en del ”i det förberedande arbetet”[…]. Från en respondent 
kommer tipset om att kontakta personalen på bibliotekets barnavdelning som kan hjälpa 
till att hitta bra barnlitteratur i ämnet. ”Det kan man alltid få tips på biblioteket […] där 
kan man ju alltid få hjälp… om det behövs.” 
 
En del i ambitionen på förskolorna att låta döden vara en naturlig del av livet handlar 
om att möta barns känslor om döden och ta dem på allvar, genom att exempelvis bejaka 
deras vilja att begrava döda djur de hittar. På några förskolor lyfts att barn ofta vill 
begrava djur, både husdjur och döda djur de hittar i till exempel förskolans omgivning. 
”När barnen hittade en död fjäril på förskolan ville de begrava den och vi uppmuntrade 
och stöttade dem i det.” Barn kan använda samma ritualer och symboler som vuxna gör 
när en människa begravs, exempelvis genom att sjunga en sång vid begravningen och 
sätta lappar med en hälsning, blommor eller en sten vid graven. En respondent betonar 
vikten av att vuxna måste låta barn sörja, trots att det så kallat ”bara” gäller ett djur. 
 

Jag tror inte man ska förringa det […] jag tror ändå att både som vuxen och barn att man 
får lov att vara ledsen även för ett djur. 

 
Analys 
 
När det gäller inställningen till döden och hur ämnet kan talas om på förskolan menar 
respondenterna att det är positivt att ha ett öppet klimat om det. Det lyfts att eftersom 
barn ofta har en naturlig inställning till döden bör även pedagoger hantera den som en 
självklar del av livet. När ämnet kommer upp tas tillfället tillvara genom att 
pedagogerna samtalar med barnen om deras frågor och funderingar. En central del i 
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Vygotskijs sociokulturella perspektiv handlar om språkets betydelse för att människor 
ska kunna förstå sig på verkligheten de lever i (Säljö 2010). Språket och 
kommunikationen blir då ett viktigt medel för pedagogerna att använda i mötet med 
barn som försöker förstå sig på döden och sorg, vilket intervjuresultaten visar att 
pedagogerna har förståelse för. Pedagoger kan genom samtal och stöd hjälpa barn att 
komma igenom svåra händelser och känslor, vilket också leder till att barns utveckling 
stimuleras (Bøge & Dige 2006). 
 
Som tidigare nämnts är ritualer en konkret del av sorgeprocessen och barn behöver få 
sörja den döde tillsammans med andra genom gemensamma ritualer (Dyregrov 2009).  
Säljö (2010) lyfter genom Vygotskijs sociokulturella perspektiv behovet hos människor 
att använda ritualer och materiella ting för att förstå sin verklighet. Detta kan förklara 
vad flera respondenter berättar om hur barn ofta vill begrava döda djur och sjunga och 
lägga blommor eller en sten vid graven. De hanterar och försöker förstå sig på döden 
genom kulturellt betingade ritualer och material. 
 
8.3.5 Viktigt med vardagsrutiner 
 
Flera av respondenterna lyfter att det kan vara positivt för barn som drabbats av sorg i 
sin omgivning att komma tillbaka till förskolans verksamhet relativt snabbt. Flera 
förskolor erbjuder dessutom barn och föräldrar att låta barnen vara mer tid på förskolan, 
så mycket de behöver. Förskolan ska kunna vara en trygghet för barnen där de ges 
möjlighet till att leka och ha roligt. Där får de vara sig själva. ”[…] de behöver få leka 
och inte vara precis inpå det hela tiden…”. Respondenterna menar att det är viktigt för 
barnen att få ett visst avstånd till det inträffade och behålla de vanliga vardagsrutinerna 
som finns på förskolan. 
 

Oftast kan det vara skönt att komma till, för barn som har varit med om någonting, komma 
till förskolan för här är allt som vanligt. Rutiner är som vanligt och man kan släppa… det 
jobbiga som är hemma. 

 
Någon poängterar att det även gynnar föräldrarna att barnen får vara lite mer på 
förskolan, då de kan få tid att ägna sig åt att ordna praktiska saker med exempelvis en 
begravning eller liknande, utan att det påverkar barnen. 
 
Analys 
 
Barn som drabbats av sorg på något sätt behöver få komma ifrån allt och vara sig själv 
och få tänka på något annat än sorgen (Dyregrov, Dyregrov & Idsoe 2013). Där kan 
skolan erbjuda en paus från sorgen genom att inte pressa barn att prata om sin sorg om 
de inte själva vill. För att inte riskera att förskolan upplevs som ointresserad av barns 
sorg, om pedagoger är för måna om att allt ska vara som vanligt, är det viktigt att 
pedagoger får barn att bli trygga i att de kan vända sig till dem när helst de behöver en 
vuxen att prata med (2013). Uppfattningen att drabbade barn behöver tryggheten och 
rutinerna i förskolans vardag delas av pedagogerna i intervjuerna. Barn ska kunna leka 
med de andra barnen och ha roligt på avstånd ifrån sorgen. Detta lyfter Dyregrov, 
Dyregrov och Idsoe (2013) som ytterligare en fördel med att barn kommer till 
förskolan. Alltså att de kan få stöd av de andra barnen, då jämnåriga kompisar kan 
utgöra en viktig del i barns bearbetning av sorgen (2013). 
 
Föräldrar som inte klarar av att tala med sitt barn om det som har hänt, kan förhindra att 
barnet får information för att skydda det från det hemska (Dyregrov & Yule 2006). 
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Barnet kan då riskera att sluta sig och inte söka det stöd det behöver för att komma 
igenom sin sorg hos föräldrarna, vilket gör att barnet hamnar i behov av stöd från sin 
omgivning istället (2006). Även detta visar på vikten av att barn får komma till 
förskolan för att där erbjudas stöd från pedagoger. 
 
 
8.4 Förskolechefens ansvar  
 
Förskolechefens ansvar inför en eventuellt kommande krissituation är att se till att det 
finns en krisplan på förskolechefens område. De förskolechefer som vi intervjuade hade 
även krisgrupper. Krisgruppen har förskolechefen ansvar för på så vis att de träffas.   
 
När en krissituation uppstått på förskolan påbörjar förskolechefens ansvar på en 
gång. När förskolechefen får ett besked om att en krissituation uppkommit på en 
av deras förskolor tar de sig till den drabbade förskolan. I första hand nämner 
förskolecheferna att de skulle vända sig till pedagogerna och diskutera med dem 
hur de ska fortsätta och gå tillväga. Beroende på vad som har hänt och om 
föräldrar är inkopplade, håller cheferna i kontakten med de eventuellt drabbade 
föräldrarna. En förskolechef lyfter att hon kanske inte är engagerad i allt vad 
förskolan gör vid krissituationen utan nämner att ”det viktiga tror jag är att man 
finns närvarande för dem”. Förskolechefen ansvarar för att koppla in extra stöd 
vid behov. Det kan till exempel vara barnpsykolog eller områdeschef.   

 
Men alltså när det gäller sånt här så får man ju räkna som förskolechef att man har ju jour 
365 dagar. Och det vet de att, absolut så vill man ju veta det så fort det hänt och även om 
det är en helg eller natt eller kväll eller... så vill man ju veta det. För det kan ju vara så att 
man behöver samla ihop sitt folk då, omgående.   
 

Efter att en krissituation har uppkommit lyfter förskolecheferna fram att det är viktigt att 
dokumentera vad som gjordes bra och vad som kan göras bättre till nästa gång det 
eventuellt uppkommer en krissituation. De poängterar att det är angeläget att ta sig tid 
till att samtala om det som inträffat mellan pedagoger samt mellan pedagoger och 
förskolechef. Detta för att få ta del av varandras upplevelser samt att få bearbeta 
händelsen. Förskolecheferna nämner att de inte har något större ansvar i barngruppen. 
De lägger större vikt vid pedagogerna, men om pedagogerna uttrycker att de behöver 
hjälp ställer förskolechefen självklart upp. En av förskolecheferna uttrycker att man ska 
vara uppmärksam på pedagogerna och deras sorg om de behöver mer stöd, men att 
”man behöver ju inte hålla på att väcka den”. 
 

Sedan är det ju olika för en del personal kanske det går vidare fortare än andra och då får 
man kanske vara lyhörd att det är någon man kanske behöver hjälpa lite extra eller något 
mer sådant. 

 
Analys 
 
Både Skollagen (2010) och förskolans läroplan (Skolverket 2010) nämner att barn har 
rätt till att få stöd vid krissituation. Med hjälp av det som förskolecheferna ansvarar för 
innan en eventuellt kommande krissituation, krisplan och krisgrupp, kan det vara lättare 
att tillgodo se det som Skollagen (2010) och läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) 
säger. Detta då Skolverket (2000) säger att bland annat en krisplan kan ge stöd vid en 
krissituation.      
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När en krissituation har uppkommit på en verksamhet menar Enander, Hede och Lajksjö 
(2004) att det är viktigt att ledaren, i det här fallet förskolechefen, är bestämd vid 
beslutsfattning och att de vet vad de ska göra. Genom intervjuerna framkommer det att 
förskolecheferna har en tänkbar plan på hur de skulle gå tillväga om en kris inträffar i 
verksamheten, vilket författarna (2004) uttrycker som en god egenskap för att 
ledarskapet ska bli så bra som möjligt vid en kris. Förskolechefen vill ge pedagogerna 
ett stöd genom hela krisen, inte bara när den är som värst utan även efter. I Alisics 
(2012) undersökning framkommer det att pedagogerna värdesätter stödet från 
arbetskamrater högt. Då även förskolechefen är en arbetskamrat tycks stödet från denna 
vara värdefullt.    
 
 
8.5 Krisberedskap 
 
Krisberedskapen på de olika förskolorna ser till viss del olika ut. Alla förskolor som 
respondenterna är kopplade till har krisgrupper. Det skiljer sig dock vilka som är 
delaktiga i gruppen. Det kan vara pedagoger på förskolan och/eller på förskolor i samma 
område, chefer och andra pedagoger som är kopplade till den aktuella verksamheten. 
Det framkommer även att majoriteten av respondenternas verksamheter har en krislåda. 
En av de aktuella förskolorna nämner dessutom att de har en handbok för hur de ska 
agera vid krissituationer.    
 
Analys  
 
Genom krisgrupperna blir pedagogerna insatta i verksamhetens krishantering vilket 
Enander, Hede och Lajksjö (2004) lyfter som positivt. De menar att genom att 
pedagogerna är medvetna blir de förberedda samt att de vet hur verksamheten kan 
fungera vid krissituationer. Att det finns krisberedskap på förskolorna är positivt. 
Barclay (2004) lyfter vikten av att ha beredskap trots att större krissituationer sällan 
uppkommer. Författaren (2004) menar vidare att detta är viktigt för att kunna hantera 
situationen när den väl uppkommer.      
 
8.5.1 Krisplan 
 
Alla intervjuade förskolor har en krisplan. I krisplanen står det bland annat hur 
pedagogerna kan gå tillväga då en krissituation uppkommit. Det handlar inte endast om 
krissituationer kopplat till barn och sorg. En respondent lyfter om krisplanen att ”det är 
ju ändå rätt så bra för i den här så står det ju också [...] olika scenarier och sådana 
grejer också som lite vad som kan hända”. Flertalet respondenter menar att krisplanen 
på så vis kan ge pedagogerna ett stöd vid krissituationen. I krisplanen står det om hur 
det ska gå till med vissa saker som kan vara aktuella i en krissituation, ”hur man gör 
med till exempel minnestund och flaggning och sånt där... fortsatt stöd och... och sen 
hur åter... personal”. Krisplanerna innehåller även nummer till personer som kan vara 
till hjälp vid en krissituation. Det kan vara nummer till, som nämns i intervjuerna, präst, 
psykolog och räddningstjänst. Majoriteten av respondenterna lyfter även att de har 
kontaktuppgifter till barnens vårdnadshavare i krisplanen.   
 
Analys 
 
Det framkommer genom intervjuerna att krisplanen är anpassad till fler situationer än 
sorg vid dödsfall, vilket Andersson och Ingmarsson (1994) lyfter som viktigt då 
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krissituationerna kan se väldigt olika ut. Enander, Hede och Lajksjö (2004) lyfter att det 
är betydelsefullt för pedagogerna att vid en krissituation veta vart de ska vända sig för 
att få hjälp, vilket även framkommer genom intervjuerna.      
 
8.5.2 Utformning av krisplan 
 
Det framkommer genom intervjuerna att det skiljer sig mellan de olika verksamheterna 
vilka som har ansvar för utformningen av krisplanen. Enligt två av intervjuerna är 
utformningen ganska lika då det är rektorer och förskolechefer i området som utformar 
krisplanen och områdeschefen har även ett stort ansvar. I en av dessa verksamheter sker 
revideringar av planen endast av en chef, dock tittar alla ansvariga igenom den innan 
revideringen godkänns. Vid revideringar av planen lyfts det att ”när den väl är gjord en 
gång så reviderar man ju bara den lite saker som behöver göras i den”. Det som främst 
revideras är de telefonnummer som finns till olika kontakter. I två av de andra aktuella 
förskolorna är det en krisgrupp som tittar över krisplanen varje år. På en av dessa 
förskolor sitter det pedagoger från varje avdelning och förskolechef med i krisgruppen. I 
den andra förskolan är det samma upplägg av deltagare samt att en specialpedagog även 
deltar.   
 
Analys 
 
Andersson och Ingmarsson (1994) lyfter att det är en fördel om verksamhetens 
pedagoger själva är med och utformar krisplanen då den på så vis hålls aktuell i 
arbetslaget. Trots att det tycks vara en fördel att verksamhetens pedagoger är med i 
utformningen, framkommer det från flera intervjuer att det inte förekommer i deras 
verksamhet. Respondenterna uttrycker att krisplanerna revideras, vilket Bøge och Dige 
(2006) lyfter att så bör ske.             
  
8.5.3 Material vid kris 
 
Majoriteten av respondenterna lyfter att de finns en krislåda på den förskolan som de är 
kopplade till. I krislådan förekommer det bland annat material som duk, ljus, fotoram, 
nalle, barnböcker samt böcker till stöd för pedagogerna. De lyfter att krisplanen är till 
stöd för både pedagoger och barn. 
 

Där ligger nallebjörn och det kan vara ljus och likadant duk och lite sådant här och böcker 
som är speciellt som man ska jobba med när det är för barn och när det är för vuxna och 
lite sådant. Så det finns [...] ju att hämta [...] att de vet att den finns.    

 
Analys  
 
De föremål som finns i krislådan kan ge barnen möjlighet att sörja en krissituation som 
är kopplad till förskolan. Att bland annat tända ett ljus och sätta ett kort på den 
bortgångne i en fotoram ger enligt Dyregrov (2009) barnen en möjlighet att konkret 
uttrycka sin sorg.   
 
8.5.4 Förändringar 
 
Vissa av respondenterna lyfter att det skett förändringar efter att en krissituation 
inträffat på förskolan medan andra lyfter att det inte skett någon förändring. De som 
uttrycker att de inte skett någon förändring nämner dock att de har tagit med sig 
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erfarenheter av händelsen om till exempel hur barnet reagerat och dennes behov av 
närhet. En respondent nämner att det efter första händelsen där ett barn förlorade sin 
vårdnadshavare skapades krishanteringsmaterial som förekommer i krislådan ”ja det 
var ju inte bara det som gjorde att den här krislådan blev men så att vi satte in oss i den 
kan jag väl säga att det var efter det”. En annan av de aktuella förskolorna nämner även 
de inte hade någon krishantering innan händelsen mer än att förskolan har koppling till 
kyrkan och kan därmed få använda sig av kyrkan och få stöd samt hjälp av prästen. De 
nämner vidare att de skapade en krisplan efter händelsen, dock var det inte den aktuella 
händelsen som var den största anledningen till att krisplanen skapades utan att de hade 
en pedagog som läste till förskollärare som bidrog till att de tog tag i det.  
 
Analys  
 
Bøge och Dige (2006) lyfter att det är viktigt att revidera krisplanen. Reviderandet bör 
inte endast ske på grund utav att den ska revideras efter en viss tidsperiod utan även 
efter nya erfarenheter. Författarna (2006) menar vidare att nya erfarenheter ger ny 
kunskap, därmed bör den revideras. Trots detta sker det ingen större förändring på 
majoriteten av förskolorna som respondenterna är kopplade till. Genom att vissa av de 
aktuella förskolorna nämner att de tar med sig erfarenheter av händelsen visar de att de 
fått ny kunskap som de tar tillvara på, vilket även Bøge och Dige (2006) nämner och 
som de sedan anser bör föras ner.      
 
8.5.5 Förbereda pedagoger 
 
Hur pedagogerna på förskolan blir förberedda på eventuellt kommande krissituationer 
skiljer sig åt. Dock framkommer det att det inte förekommer någon större förberedelse 
för pedagogerna. En av de intervjuade förskollärarna nämner att de fått en föreläsning 
av en präst som kom och berättade om att sörja i olika kulturer, hur det kan se ut. De 
förskolechefer som vi intervjuat uttryckte att de inte förbereder pedagogerna i någon 
större utsträckning. En av förskolecheferna uttrycker att ”jag har faktiskt aldrig 
förberett dem för något sådant [...] det är ju rätt intressant det skulle man ju kanske 
göra”. Genom intervjuerna framkom dock att förskolecheferna förbereder pedagogerna 
genom att upplysa dem om vart de ska vända sig i en kris. Där ingår bland annat att 
pedagogerna vet var krislådan och krisplanen finns samt vad som står i den. 
Anledningen till att de många gånger inte förbereder pedagogerna är att de anser att det 
är svårt att göra det eftersom att varje händelse är unik. 
 

För jag menar varje situation är unik när det kommer så egentligen tror jag att det är mer 
handlandet när man är i det, för det är ju inte så att vi sitter och diskuterar innan hur skulle 
vi göra.   

 
Analys 
 
Förskolcheferna lyfter att de inte förbereder pedagogerna inför kommande 
krissituationer genom att ge dem kunskap, eftersom de inte anser att det är meningsfullt 
då en krissituation inte är den andre lik. Alisic (2012) lyfter att pedagogerna uppfattar 
att de inte är tillräckligt rustade för krissituationer. De önskar utbildning om hur barn 
reagerar vid kris, hur de kan möta dem samt hur de kan skapa en trygg miljö för dem. 
Uppfattningarna hos pedagogerna i Alisics (2012) studie och förskolecheferna i våra 
intervjuer skiljer sig åt. Att ge pedagoger kunskap om deras egna känslor och reaktioner 
lyfts även det som viktigt (2012).      
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8.6 Svårt att förbereda sig 
 
8.6.1 Unika situationer 
 
Båda förskolecheferna som intervjuades lyfter att det är svårt att förbereda sig inför en 
kris samt att förberedelser inför och hanteringen av en krissituation ser olika ut 
beroende på vad det är för slags kris. De lyfter att det finns många fler kriser än just 
dödsfall, som intervjun var inriktad på. Olika kriser som nämns är bland annat 
skilsmässa och olycksfall. De nämner även att hur pass engagerade enheterna omkring 
förskolan blir, beror mycket på var olyckan skett som lett till krisen. En av 
förskolecheferna uttrycker att då det sker en olycka ”på förskolan det är där 
föräldrarna ofta reagerar ganska så starkt”, då måste förskolan många gånger förklara 
det som skett och försvara sig. Det framkommer alltså att förskolans förberedelse inför 
eventuellt kommande krissituationer ser olika ut då krissituationerna skiljer sig åt. 
Förskolecheferna lyfter att även om det är samma orsak som ligger bakom 
krissituationen så skiljer många gånger hanteringen av krisen sig åt. I och med detta 
menar förskolecheferna att det är svårt att följa en färdig plan vid kris eftersom 
hanteringen av krisen kan skilja sig mycket åt.”Det kvittar hur mycket rutiner man gör 
[...] men det kan ju vara en trygghet och ha lite punkter och gå efter naturligtvis”. 
 

Så det beror helt på, så man kan egentligen inte, kan jag känna, ha en plan: så ska vi göra, 
så ska vi... för det funkar inte. Alla händelser är helt unika liksom, det kan ju vara... så 
olika... 

 
Analys  
 
Enander, Hede och Lajksjö (2004) lyfter att förberedelser inför en eventuellt kommande 
krissituation inte alltid fungerar, då en krissituation inte är den andre lik. Någon form av 
förberedelse inför en eventuellt kommande kris är relevant att ha i förskolan. Förskolan 
kommer förmodligen någon gång drabbas av en kris. För att lättare kunna ta sig igenom 
den är det bra att ha en krisplan som stöd vid hanteringen av krisen (Andersson & 
Ingmarsson 1994). Att krisplanen kan fungera som ett stöd vid kris lyfts från enstaka 
intervjuer. De anser även att krisplanen inte behöver följas exakt medan Bøge och Dige 
(2006) menar att krisplanen bör utformas basalt så den går att anpassa till alla 
situationer.  
 
8.6.2 Individuell sorg 
 
Både förskollärare och förskolechefer poängterar att hur sorgen uttrycker sig hos barnen 
är olika, vilket de menar att det är viktigt att vara medveten om. Respondenterna lyfter 
att det finns olika förklaringar till att barnens sätt att uttrycka sorgen skiljer sig åt. Tre 
av respondenterna lyfter att den kultur barnet kommer ifrån samt barnets språk kan 
påverka. En respondent lyfter att föräldrar från andra kulturer många gånger uttrycker 
sorgen genom att gråta högt och skrika medan barnen från samma kultur och som har 
brister i det svenska språket många gånger istället går in i sig själv.  
 

Vi har ju en, de flesta är arabisktalande, vi har ju en sån som vi har tillgång till [...] när det 
gäller för många gånger är de ledsna eller undrar över, förtvivlade så, så att det är någon 
som kan förstå dem. Alltså det är omöjligt för oss [...] och i andra kulturer lever man ju ut 
det ännu mer. Här tror jag vi är lite mer lagom.   
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Analys  
 
Att sorgen ser olika ut hos människor lyfts av bland annat Cullberg (2006) och Tamm 
(1986). Cullberg (2006) menar att en människa som drabbas av chock i samband med 
bland annat sorg går igenom olika faser, dock behöver inte alla människor gå igenom 
alla faser samt att i de olika faserna kan reaktionerna se olika ut. Tamm (1986) lyfter att 
relationen till den bortgångne kan påverka reaktionen på sorgen. Genom att ta hjälp av 
en person med kunskap i det språk som barnet som är drabbat av sorg talar, kan mötet 
med barnet bli ärligt. Saklig information om det inträffade kan även ges, vilket Bøge 
och Dige (2006) samt Andersson och Ingmarsson (1994) lyfter som en god förutsättning 
i mötet med barnet.  
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9 Diskussion 
 
I följande kapitel knyts under rubriken resultatdiskussion samman resultat och analys 
med våra egna reflektioner om det som studerats. En närmare titt tas på områdena 
uppfattningar om döden (9.1.1), medvetna pedagoger (9.1.2), mötet med krisdrabbade 
(9.1.3), förskolan som en trygghet (9.1.4), bearbetning (9.1.5), krisberedskap (9.1.6), att 
förbereda pedagoger (9.1.7) samt sorgen finns alltid kvar (9.1.8). Under rubriken 
metoddiskussion tas sådant upp som i efterhand har upptäckts om tillvägagångssättet 
med själva metodiken i studien. Avslutningsvis i kapitlet ges förslag till fortsatt 
forskning. 
 
 
9.1 Resultatdiskussion  
 
9.1.1 Uppfattningar om döden 
 
Både respondenterna i intervjuerna och flera författare i litteraturdelen belyser små 
barns svårigheter att till fullo förstå vad det innebär att någon är död, alltså att personen 
inte kommer tillbaka igen. När pedagoger vid ett tillfälle berättade för en barngrupp att 
en pappa till ett barn hade dött, trodde de att han snart skulle komma tillbaka. 
Pedagogerna fick då förklara för barnen så tydligt de kunde att det finns sjukdomar som 
det inte går att bli frisk ifrån och som gör att en människa aldrig vaknar mer. Bøge och 
Dige (2006) och Andersson och Ingemarsson (1994) betonar vikten av att pedagogers 
samtal med barn om död och sorg präglas av tydlighet. På andra förskolor har 
pedagogerna inte berättat för eller pratat med barnen om någon i förskolans omgivning 
gått bort, då de menar att barn upp till runt tre års ålder inte kan förstå vad döden 
innebär. Barns förståelse för att döden är oåterkallelig utvecklas med åldern, dock inte 
av sig själv utan det krävs att detta förklaras för dem (White, Elsom & Prawat 1978). 
Eftersom barns uppfattning om att döden är definitiv inte bara växer fram på egen hand, 
anser vi det positivt att som pedagog samtala med barn om döden när tillfälle ges. Detta 
för att försöka förklara vad det innebär att någon är död på ett tydligt sätt, liksom 
pedagogerna på en av förskolorna i intervjuerna gjorde. Barnen i det fallet kunde till en 
viss gräns förstå att den här pappan inte skulle komma tillbaka. Även om barn inte helt 
kan ta in allt pedagoger säger, är det bättre att göra ett försök och lägga en grund för 
förståelse. Detta kanske gör att barnen efter ytterligare erfarenheter så småningom kan 
förstå att döden är definitiv. 
 
För att hjälpa barn att utveckla uppfattningen om att döden är oåterkallelig, uppmuntrar 
några pedagoger i intervjuerna att låta barn se den som gått bort och närvara vid 
begravningen, vilket Andersson och Ingemarsson (1994) styrker. Ritualerna i samband 
med att någon gått bort, till exempel en begravning, kan på ett konkret sätt stötta barn 
att förstå det som har skett och göra det lättare att så småningom gå vidare i livet 
(Dyregrov 2009). Om de bara själva vill håller vi med om att barn kan delta i avskedet 
till den bortgångne. Vi tror att det kan vara en hjälp för barn att komma till insikt om 
och acceptera att en närstående som har dött är borta för alltid. Det kan vi utifrån egna 
erfarenheter uppleva, trots att vi är vuxna. Bøge och Dige (2006) påpekar att det är 
viktigt att berätta för barn i förväg hur en begravning går till och vad som kan hända, för 
att undvika att den ovana situationen skrämmer dem. Detta ser vi som en berättigad 
uppmaning. Barn behöver ofta förberedas inför nya situationer och kanske särskilt inför 
en begravning. Den är inte sällan känslomässigt stark och påfrestande, vilket innebär att 



  
 

37 

det kan bli en överväldigande upplevelse för barn. Det kan vara lite lättare för dem att 
hantera om de är medvetna om att trygga vuxna kan börja gråta högt, till exempel. 
Pedagogerna på någon förskola bejakar barnens nyfikenhet inför sådant som berör dessa 
ämnen, exempelvis genom att stötta dem när de ville begrava en död fjäril som de hittat 
på förskolan, vilket ger barnen erfarenhet av en del av de ritualer som hör till vår kultur 
när någon dör. Genom att inte bagatellisera barnens vilja att begrava ett dött djur menar 
vi att pedagogerna ger dem tillfälle att öva sig i att bearbeta ett dödsfall, om än i 
betydligt mindre skala än om någon närstående går bort. Pedagogernas inställning visar 
barnen att de tas på allvar i sina funderingar om svåra och abstrakta ämnen som döden. 
 
Flera respondenter i intervjuerna säger att barn ofta ser naturligt på döden, vilket gör att 
pedagogerna själva försöker ha samma inställning. De pratar öppet om döden och möter 
barnens frågor och funderingar om ämnet när tillfälle ges. På några förskolor arbetar de 
förberedande genom både litteratur och handling, vilket leder till samtal med barnen om 
liv, död och sorg. Respondenterna uppmanar till öppenhet mot barnen, både i samtalet 
och genom att pedagogerna själva visar sina känslor. Flera författare, bland annat Bøge 
och Dige (2006), bekräftar vikten av denna ärlighet och öppenhet för att barnen inte ska 
fantisera fram en värre bild av verkligheten än vad den egentligen är. Även vi anser att 
pedagoger tjänar på att vara ärliga i mötet med barn, då de är otroligt lyhörda och 
uppfattar mer än vuxna tror. Försöker pedagoger undanhålla alltför mycket kan de 
riskera att barn tappar förtroendet för dem när de inser detta. Samtidigt får barn leva 
med sina funderingar och fantasier som kan vara mer skrämmande än sanningen. 
 
9.1.2 Medvetna pedagoger 
 
I förskolans verksamhet anser vi att det är viktigt som pedagog att vara medveten om 
barns reaktioner vid sorg. Det är extra betydelsefullt att vara medveten om att barn 
reagerar olika på sorg. Sorgen ser olika ut mellan individer. Att barn reagerar olika på 
sorg styrks av Dyregrov (1999) som nämner att ett barns reaktioner inte är den andres 
lik. Cullberg (2006) menar att krisen kan kännetecknas av fyra faser (chockfasen, 
reaktionsfasen, bearbetningsfasen samt nyorienteringsfasen). Dock genomgår inte alla 
individer samtliga faser, därmed ser människors väg genom krisen olika ut. Vi anser 
därför att det är angeläget som pedagog att vara medveten om dessa faser för att kunna 
möta barn på bästa sätt utifrån var de befinner sig. Barn har kommit olika långt i sin 
sorgeprocess när de passerar faserna och därmed anser vi att mötena mellan pedagog 
och barn bör se olika ut. 
 
På två av de intervjuade förskolorna nämner förskollärarna att det aktuella barnet 
drabbades av separationsångest. Dyregrov (1999) lyfter separationsångest som en vanlig 
reaktion hos barn som förlorat en familjemedlem. Författaren (1999) menar att det beror 
på att barn kräver närhet till de kvarlevande i familjen. Andra beteenden som kan 
förekomma är aggressivitet och ilska. För att pedagogerna ska kunna förstå dessa 
beteenden anser vi att det är angeläget att vara medveten om orsaken till barns agerande. 
Ett beteende som aggressivitet och ilska ses många gånger som negativt. Trots det är det 
viktigt att tänka på hur pedagogerna kan hantera dessa reaktioner. Vi tror att det är av 
stor vikt att visa att deras beteende inte är acceptabelt om de skadar sig själva eller andra 
men att det är okej att vara till exempel arg. Genom en av intervjuerna framkommer det 
att ett barn blev just argt efter att denne förlorat en av sina föräldrar. Pedagogerna lät 
barnet vara argt och tillät därmed barnet att få ut sina känslor. När barnet hade fått ut sin 
ilska, genom att riva av toapapper och kasta det runt omkring sig, var det inget mer med 
det och barnet kunde gå tillbaka till verksamheten igen.    
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Genom att vara medveten om tänkbara reaktioner kan pedagoger uppmärksamma 
reaktioner hos barn vid kris och möta dem utifrån det. Alisic (2012) lyfter att pedagoger 
upplever att de har för lite kunskaper om bland annat hur barns reaktioner vid sorg ser ut 
samt hur de kan möta reaktionerna. Då pedagoger upplever att deras kunskap i ämnet är 
bristfällig, anser vi att det är angeläget att ge dem den kunskap de behöver för att med 
säkerhet kunna möta barn i kris utifrån barnets bästa. Om pedagoger inte har kunskap 
om hur barns reaktioner ser ut vid kris kan de inte avgöra vad som är så kallat normalt 
eller inte. Pedagoger har då svårt att avgöra när ett barn eventuellt behöver mer hjälp för 
att ta sig ur krisen, vilket Cullberg (2006) lyfter som viktigt för att ett barn inte ska fasta 
i chocken vid kris.   
 
9.1.3 Mötet med krisdrabbade  
 
Att möta barnen 
 
Andersson och Ingemarsson (1994) uppmanar pedagoger till att ta initiativ till samtal 
med barn om den sorg som de drabbats av och låta dem tala om sina känslor. Genom 
samtal och stöd kan pedagoger hjälpa barn att komma igenom svåra händelser och 
känslor (Bøge & Dige 2006). Respondenterna tar sällan initiativet till samtal med barn 
om det som har inträffat, då de upplever att barn är mer här och nu och inte behöver 
påminnas om sin sorg gång på gång. Bøge och Dige (2006) menar dock att barn inte 
alltid själva vänder sig till den vuxne för att tala och få stöd, därför måste pedagoger 
upprepade gånger erbjuda barn sin tid och uppmärksamhet. Genom att visa ett genuint 
intresse för vad barn har att dela med sig av kan de bli tillräckligt trygga med 
pedagogerna för att öppna sig för dem (2006). Vi förstår vad respondenterna menar med 
att de inte vill lyfta ett barns sorg gång på gång utan låta barn få vara som vanligt i 
verksamheten. I Dyregrov, Dyregrov och Idsoes (2013) studie lyfts skolans betydelse i 
drabbade barns liv för att kunna ge dem en plats där de kan vara sig själva, tänka på 
andra saker än sin sorg eller få en paus ifrån sörjande familjemedlemmar. 
 
Pedagogerna i intervjuerna påpekar att de dock möter barn när de märker att de vill 
prata eller om de kommer med frågor. Vi menar att det eventuellt kan vara svårt att 
uppfatta att barn behöver tala med en vuxen och att det gäller att vi som pedagoger vet 
vilka tecken vi ska vara uppmärksamma på. Bøge och Dige (2006) påpekar att det tar tid 
att komma vidare efter en krissituation, vilket pedagoger måste vara medvetna om och 
fortsätta ge barn stöd så länge de behöver det. Det kräver att pedagoger är 
uppmärksamma på barns signaler och bjuder in dem till att tala om sin sorg vid behov 
under en längre tid framöver (2006). Därför ser vi det som pedagogers ansvar att ändå 
fråga barn, som är drabbade av sorg, då och då hur de mår och erbjuda dem att tala en 
stund om det, för att inte riskera att missa deras signaler och därmed förbigå dem. 
 
Att möta anhöriga 
 
Mötet med drabbade anhöriga är en viktig del av personalen i förskolans arbete med 
barn i sorg. En av förskolecheferna i intervjuerna betonar särskilt vikten av att fokusera 
på de anhöriga och lyssna in vilka behov de har och hur de vill att förskolan ska sköta 
det fortsatta arbetet med krissituationen. Ett professionellt möte innehåller respekt och 
intresse för den andre samt ett aktivt lyssnande på den som möts (Croona 2003). Detta 
blir betydelsefullt för mötet med anhöriga, då respondenterna i våra intervjuer lyfter att 
det är av högsta prioritet att ta till sig vad de anhöriga vill och tycker. Några av 
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pedagogerna betonar just att hur de ska gå tillväga med krisarbetet bestäms i samråd 
med de anhöriga. Genom det empiriska resultatet visar det sig att något som prioriteras 
tidigt är att kontakta den drabbade familjen och beklaga sorgen och visa sitt stöd, 
antingen genom att besöka dem i hemmet, att ringa och prata eller att skicka blommor. 
Detta har tagits emot positivt av de anhöriga. Pedagogerna i Dyregrov, Dyregrov och 
Idsoes (2013) studie ser det som sitt ansvar att vända sig till de anhöriga i en 
krissituation för att se vad de kan göra för dem. Både i litteraturen och hos 
respondenterna i studien fokuseras till stor del de drabbade anhöriga och vad pedagoger 
och förskolechefer kan göra för att stötta dem utifrån de anhörigas vilja och behov. För 
att kunna stötta barn i sorg på ett så bra sätt som möjligt menar vi att förskolans 
personal också måste lägga engagemang på att möta anhöriga. Det hänger ihop. Vi ser 
hur viktigt det är att pedagoger har en god relation till barns familjer för att 
verksamheten ska bli så bra som möjligt för alla barn. Det är positivt att respondenterna 
har inställningen att de prioriterar att kontakta drabbade anhöriga tidigt i en 
krissituations skede. Både för att visa sitt deltagande men också för att lyssna in deras 
önskan om hur arbetet kan bedrivas vidare på bästa sätt utifrån just deras familjs 
förutsättningar och behov. 
 
9.1.4 Förskolan som en trygghet 
 
Genom flera av intervjuerna framgår det att pedagoger strävar efter att förskolan ska 
behålla barns vardagsrutiner vid krissituationer. Detta för att ge barn en trygg bas som 
komplement till hemmet när detta är fyllt av sorg och orutin. Vi anser att det är viktigt 
att förskolan erbjuder barn en trygg miljö med rutiner, efter att deras vardag ändrats 
drastiskt i samband med en närståendes bortgång. Detta styrker även läroplanen för 
förskolan (Skolverket 2010), då det står att pedagoger ska sträva efter att skapa trygghet 
och välbefinnande hos barn samt att barns individuella behov och förutsättningar ska 
beaktas i verksamheten. En egenskap som vi anser att pedagoger behöver ha i dessa 
situationer är engagemang. Genom att vara engagerade i barn och berättelserna om 
deras erfarenheter visar pedagoger att de finns där som stöd samt att det som barn har att 
säga är betydelsefullt. 
 
Barn som drabbats av sorg på något sätt behöver få komma ifrån allt och vara sig själv 
och få tänka på något annat än sorgen (Dyregrov, Dyregrov & Idsoe 2013). Där kan 
skolan erbjuda en paus från sorgen genom att inte pressa barn att prata om sin sorg om 
de inte själva vill. Respondenterna i våra intervjuer lyfter att barn ska kunna leka med 
andra barn och ha roligt på avstånd ifrån sorgen. Detta lyfter Dyregrov, Dyregrov och 
Idsoe (2013) som ytterligare en fördel med att barn kommer till förskolan. Alltså att de 
kan få stöd av andra barn, då jämnåriga kompisar kan utgöra en viktig del i barns 
bearbetning av sorgen. Vi anser att det skapar en trygghet för barn att få komma till en 
välkänd miljö med pedagoger som respekterar deras vilja och känslor, samt att få leka 
med andra barn och uppleva en känsla av normalitet, när deras värld kanske har vänts 
upp och ned av sorgen som drabbat dem. 
 
9.1.5 Bearbetning 
 
Som pedagog är det viktigt att vara medveten om hur barn bearbetar sin sorg efter 
tragedier. Genom att ha kunskap om hur de bearbetar sorgen kan pedagoger hjälpa barn 
genom den. Pedagoger kan ge barnen möjlighet att samtala, måla, leka samt uttrycka sig 
estetiskt om det inträffade. Genom att ge barn dessa möjligheter hjälper pedagoger dem 
att bearbeta det inträffade (Dyregrov & Raundalen 1995). Dyregrov och Raundalen 
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(1995) lyfter vidare att om barn inte får möjlighet att bearbeta sorgen finns risken att de 
stänger in sina känslor, vilket i förlängningen kan leda till att de mår allt sämre. Vi anser 
att det är av stor vikt som pedagoger att vara medvetna om hur barn kan uttrycka sig i 
sin bearbetning av sorg. Detta eftersom pedagoger kan hjälpa barn med denna process. 
Om pedagoger har kunskap om hur barn kan reagera vid bearbetning av sorg är det 
lättare att stötta dem i det. 
 
Dyregrov och Raundalen (1995) belyser att pedagogers stöd och hjälp trots allt inte 
alltid räcker till fullt ut, för att barn som är drabbade av sorg ska kunna gå vidare. En 
dramatisk händelse kan göra att barn upplever ett starkt trauma och behöver mer 
professionell hjälp från exempelvis en psykolog eller terapeut för att ta sig ur det. 
Pedagoger måste vara medvetna om att det inte alltid går att hjälpa ett barn genom 
sorgen på egen hand. Dessutom krävs att pedagoger har förståelse för att de ibland 
behöver ta hjälp av personer som är experter på området (Cullberg 2006). Vi anser att 
det är viktigt att vara medveten om att mer hjälp kan behövas för att stötta barn, då 
Dyregrov och Raundalen (1995) lyfter fram det faktum att barns sorg kan bli värre om 
de inte får hjälp genom den. Eftersom pedagoger alltid bör sätta barnets bästa i första 
hand anser vi att det är angeläget att vara uppmärksam på om extra hjälp behöver tas in. 
 
Genom de intervjuer som genomförts framkom inte att förskolorna tagit in professionell 
hjälp i någon större utsträckning. Förutom den förskola där prästen finns tillgänglig för 
verksamheten och som utgör ett stöd för pedagoger, barn och föräldrar i samtal och 
genom möjligheten att hålla i minnesstund. Dock nämner flera av förskolorna att de har 
nummer i sina krispärmar till kompetenta personer (till exempel psykologer) som kan 
vara till hjälp då något tragiskt inträffat och situationen kräver stöd utanför 
verksamhetens ordinarie ramar. Vi upplever att det är en trygghet att veta att pedagoger 
inte alltid helt själva kan stötta barn i sorg tillräckligt, utan att det är tillåtet att uppleva 
osäkerhet och att pedagoger inte ska vara rädda för att ta hjälp. Därför ser vi det som 
viktigt för pedagoger att veta var de kan vända sig för att hitta det stöd som krävs för 
situationen. Vilket gör att det är fördelaktigt att ha det i krispärmen, där det blir 
tillgängligt för alla pedagoger på förskolan. 
 
9.1.6 Krisberedskap 
 
Skollagen (Sverige 2010) samt läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) lyfter att 
förskolan ska ge barn stöd, även om det bara är ett tillfälligt stöd. Det innebär alltså att 
skolan måste ge barn i kris det stöd de behöver. Då en kris drabbar ett barn handlar det 
till en början om ett stort engagemang och stöd till barnet. Med tiden kräver sällan 
barnet lika stort stöd. För att pedagogerna ska veta hur de kan hantera en kris när den 
uppkommer kan en krisplan vara ett bra stöd (Skolverket 2000). Att kunna hantera 
krisen när den väl kommer anser vi är viktigt vilket även styrks av Barclay (2004). Vi 
menar att det är betydande eftersom barnen kräver mycket stöd vid kris samt att det är 
angeläget att ge dem det stöd de behöver på en gång.  
 
Genom intervjuerna framkommer det att alla verksamheter har en krisplan, dock skiljer 
det sig åt vid utformningen av den. I bland annat två förskolor är det förskolechefen och 
rektorn för området som utformar krisplanen. I två andra förskolor är det en krisgrupp 
som ansvarar för utformningen. De som ingår i dessa krisgrupper är förskolechef, 
pedagoger på förskolan samt på en av förskolorna är även en specialpedagog med. Vi 
anser att det bästa är om pedagoger får vara med vid utformningen av krisplanen, som 
på de sistnämnda förskolorna. Andersson och Ingemarsson (1994) lyfter det som en 
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fördel då det leder till att pedagoger blir mer insatta i arbetet med kris. Genom att 
pedagoger är insatta i krisarbetet tror vi att de lättare vet hur de ska agera då en kris 
uppkommer. Detta stärks av författarna (1994) som menar att då pedagoger får vara 
med och utforma krisplanen hålls den mer aktuell, vilket leder till att pedagoger lättare 
kan agera vid kris då de vet vad planen säger.           
 
Intervjuerna visar att krisplanen uppdateras. Uppdateringen sker då främst för att hålla 
planen aktuell med bland annat telefonnummer. Dock uppfattar vi på respondenterna att 
de flesta inte uppdaterat planen efter att de varit med om en kris. Vi anser att planen bör 
uppdateras mer än bara för att uppdatera telefonnummer då pedagogernas kunskap om 
kris kan utvecklas efter att de varit med om en krissituation. Det stärks av Bøge och 
Dige (2006) som lyfter att planen bör ses över regelbundet och uppdateras när 
pedagogerna fått ökad kunskap och erfarenhet. Vi anser att de förskolor som inte 
uppdaterat krisplanen efter en kris har brister i hur de hanterar krisplanen, då de 
förmodligen fått med sig nya kunskaper efter krisen och inte tagit tillvara på dem. 
Vilket kan leda till att de gör samma misstag igen som de eventuellt gjorde i den 
tidigare krisen. 
 
9.1.7 Att förbereda pedagoger  
 
Genom de intervjuer som genomfördes med förskolecheferna framkom det att de inte 
förberedde sina pedagoger inför en eventuell kris, mer än att visa dem vart de kan vända 
sig vid en kris. En av förskolecheferna uttrycker att mer förberedelse för pedagogerna 
kanske vore en fördel, dock nämns det senare i intervjun att det är svårt ”för varje 
situation är ju så unik”. Vi upplever att båda förskolecheferna lutar sig mot att varje 
situation är unik och därför menar de att det inte är någon idé att förbereda pedagogerna 
speciellt för en kris. Vi anser att förskolecheferna bör förbereda pedagogerna då Alisics 
(2012) studie visar att pedagogerna själva upplever att de behöver mer kunskap om kris, 
vilket vi menar skulle kunna ges i förberedande syfte.  
 
Bøge och Dige (2006) lyfter att pedagogen bör vara öppen med sina egna känslor i 
mötet med krisdrabbade barn. Genom att en pedagog visar sina känslor kan barn se att 
de bryr sig om dem. På så vis kan det hjälpa barnet genom krisen. Vi anser dock att en 
pedagog bör vara med medveten om sina egna känslor så dessa inte påverkar mötet med 
barn negativt. Alisic (2012) nämner att det kan bli ett problem om en pedagog har för 
starka känslor då det finns risk att denne lägger större vikt på sig själv än på barnet. För 
att detta inte ska inträffa menar vi att det kan vara bra om pedagoger blir medvetna om 
sina känslor innan en kris uppkommer. Därmed vore det en fördel om förskolechefen 
arrangerar tillfällen där pedagogerna kan bli medvetna om sina känslor, så dessa inte 
påverkar vid en eventuell kris. En förskolechef nämner att det inte går att veta hur 
pedagogerna reagerar vid kris och att den pedagog man tror kommer klara det bäst 
kanske klarar det sämst. Enligt oss kan detta bero på att pedagogers egen sorg och egna 
erfarenheter kan påverka hur de reagerar vid kris. Dock tror vi att detta kan förhindras 
om pedagogerna får möjlighet att uppmärksamma det.  
 
Både Bøge och Dige (2006) och Dyregrov och Raundalen (1995) föreslår att förskolan 
kan ha en temadag om kris. Det kan vara ett bra alternativ där pedagogerna får fundera 
på hur de ska gå tillväga vid en kris. Under en sådan temadag anser vi även att det 
skulle passa att ge information om tänkbara scenarion vid en kris. Det kan leda till att 
pedagoger blir mer medvetna om kris och kan hantera krisen när den väl kommer.      
 



  
 

42 

9.1.8 Sorgen finns alltid kvar 
 
Omgivningen har ofta förväntningen att den sörjande relativt snabbt kommer över det 
inträffade samt att deras liv snart återgår till det normala igen (Gyllenswärd 2007). Dock 
lyfter Gyllenswärd (2007) samt Cullberg (2006) fram det faktum att sorgen aldrig helt 
kommer att försvinna hos den drabbade. De menar vidare att sorgen blir likt ett sår som 
läkt och blivit till ett ärr som personen sedan får lära sig att leva med. Gyllenswärd 
(2007) nämner att pedagoger ska hjälpa krisdrabbade barn att acceptera att livet har 
förändrats men inte blivit förstört av det inträffade. Vi anser att det är viktigt att hjälpa 
barn att acceptera detta samt att inse att de kommer ha sorgen med sig genom hela livet. 
Det är även angeläget att pedagoger visar tydligt att de kommer finnas där för barnen 
genom sorgen. Genom att pedagoger visar barn att de finns där, vilket beteende de än 
har, byggs ett förtroende upp mellan barn och pedagog vilket leder till att barn sedan 
kan vända sig till pedagoger självmant (Cullberg 2006).  
 
Vi anser att det är viktigt som pedagoger att vara medvetna om att sorgen alltid kommer 
finnas med barnen, vilket även Gyllenswärd (2007) nämner. Vi menar även att det är av 
stor betydelse att vara uppmärksam på drabbade barn hela tiden, då vissa dagar kan vara 
värre än andra. Cullberg (2006) menar att de dagar som kan vara värre för barnen bland 
annat är på den bortgångnes födelsedag eller årsdagen av dödsfallet. Genom att vara 
medveten om att sorgen alltid kommer finnas med barnen, kommer förmodligen stöd 
erbjudas till dem mer regelbundet, vilket Gyllenswärd (2007) lyfter som betydelsefullt. 
Författaren (2007) nämner att pedagoger bör erbjuda barn regelbundet stöd så länge som 
det behövs. Vi anser också att det är angeläget att erbjuda upprepat stöd, då barn själva 
kan avgöra om de vill prata eller inte, vilket gör att de själva slipper ta initiativet till att 
prata.  
 
En respondent lyfter att de pratar med det drabbade barnet om dennes bortgånge 
förälder. Det lyfts även att barnet uppskattar att prata om det. Förskolan håller på så vis 
ämnet aktuellt trots att det var flera år sedan dödsfallet inträffade. Vi anser att det är bra, 
då det gör att barnet vet om att förskollärarna inte har glömt bort varken vad som hänt 
eller barnets förälder. Det kan möjligtvis leda till att barnet blir mer tryggt och därmed 
kan ta upp ämnet med förskollärarna själv, om barnet är i behov av det. 
 
 
9.2 Metoddiskussion  
 
Syftet med studien var att få fördjupad kunskap om hur vi som pedagoger i förskolan 
kan möta barn i sorg efter dödsfall samt undersöka vilken beredskap förskolan bör ha i 
händelse av kris. Utifrån syftet valde vi att använda oss av kvalitativ metod som lägger 
större vikt på det som uttrycks i ord (Bryman 2011). På så vis gavs insyn i hur 
förskollärare mött barn i sorg samt vilket ansvar förskolechefer har vid arbetet med kris, 
vilket även ingick i studiens syfte.      
 
Utifrån valet av kvalitativ metod valdes hermeneutisk ansats. Vi beslutade oss för att 
använda intervjuer som datainsamlingsverktyg. Utifrån de svar som respondenterna gav 
fick vi möjlighet att tolka deras syn på det studerade. På så vis gavs möjlighet att tolka 
forskningsfrågan utifrån den kontext respondenterna befann sig i. Vi valde att 
genomföra ett målinriktat urval, där ett medvetet val av respondenter görs (Bryman 
2011). Ett målinriktat urval anser vi i efterhand har varit bra då respondenterna visade 
känslor under intervjun, vilket hade kunnat leda till en obekväm stämning om vi inte 
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haft viss kontakt med dem sedan tidigare. Respondenternas kön, ålder och erfarenhet 
inom yrket är något som inte valdes att lyftas fram. Vi anser att det inte har haft 
betydelse för studiens syfte och inte heller varit avgörande då vi gjorde urvalet av 
respondenter. Det som då fokuserades var att i första hand hitta personer med erfarenhet 
av att möta barn i sorg efter dödsfall av närstående, oavsett respondenternas erfarenhet 
inom yrket i övrigt samt oberoende av kön och ålder hos respondenterna. Vi upplever 
att det hade varit svårigheter med att använda oss av flera metoder för insamling av data 
för forskningsfrågan. Till exempel skulle observation inte varit lämplig, då vi inte vet 
om eller när ett trauma inträffar på en förskola. Enkäter upplever vi också hade varit 
opassande i detta fall, då det är ett känsligt ämne som kräver viss personlig kontakt. Det 
föreligger även stor risk att vi skulle fått många enkäter som inte varit av relevans för 
studien, då förmodligen inte alla som svarar på enkäten varit med om ett trauma i 
förskolan. 
 
Fyra intervjuer genomfördes under våren 2013. I efterhand skulle vi, om tid funnits, 
gjort om dessa intervjuer då vi hade mindre kunskaper om att genomföra intervjuer vid 
det tillfället. Dock anser vi inte att det fick någon större påverkan på resultatet, mer än 
att det förmodligen hade blivit mer utförligt om de gjorts om. Dessa intervjuer spelades 
inte in vilket vi i efterhand anser att vi skulle ha gjort eftersom det inte var möjligt att ta 
direktcitat från dessa intervjuer.  
 
I stort är vi nöjda med valet av metod då vi anser att syftet med studien har blivit 
uppnått. Även frågeställningarna har kunnat besvaras utifrån det material som samlats in 
under studiens gång.     
 
 
9.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Det finns flera möjligheter till fortsatt forskning inom området barn och sorg. I studien 
behandlas inte barns egen upplevelse av sorg, vilket skulle kunna vara ett tänkbart 
område att studera. Även vårdnadshavares upplevelse av barn i sorg eller deras 
erfarenheter av pedagogers bemötande i sorgen har potential för att undersökas. Vi tror 
att fortsatt forskning inom dessa områden skulle kunna ge ett utvecklat resultat av det vi 
kommit fram till.



  
 

44 
 

Referenser 
 
Alisic, Eva (2012). Teachers’ Perspectives on Providing Support to Children After
 Trauma: A Qualitative Study. School Psychology Quarterly, 
  27(1), ss. 51-59. 
 
Andersson, Mariann & Ingemarsson, Kristina (1994). Kris och katastrof. 

Stockholm: Liber. 
 

Barclay, Colette (2004). Crisis Management in a Primary School. Teacher
 Development, 8(2 & 3), ss. 297-312. 
 
Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 
 
Bøge, Per & Dige, Jes (2006). Möta barn i sorg. Stockholm: Sveriges 

Utbildningsradio AB. 
 

Croona, Gill (2003). Etik och utmaning: om lärande av bemötande i 
professionsutbildning. Diss. Växjö: Univ., 2003. 

 
Cullberg, Johan (1973). Det psykiska traumat – Om kristeori och krispsykoterapi.
 Stockholm: 

 
Cullberg, Johan (2006). Kris och utveckling. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Dyregrov, Atle (2009). Att ta avsked. Ritualer som hjälper barnet genom sorgen. 

Stockholm: Gothia Förlag AB. 
 

Dyregrov, Atle (2006). ”Beredskap är inget vi har – den måste skapas”. I: Myndigheten
 för skolutveckling (2006). När det värsta händer: om krishantering i
 förskola och skola. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.
 Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1881  
 
Dyregrov, Atle & Dyregrov, Kari (2013). Complicated grief in children – the
 perspectives of experienced professionals. Omega, 67(3), ss. 291-303.    
 
Dyregrov, Atle (1999). Små barns sorg. Stockholm: Rädda Barnen. 
 
Dyregrov, Atle, Dyregrov, Kari & Idsoe, Thormod (2013). Teachers’ perceptions of
 their role facing children in grief. Emotional and Behavioural Difficulties,
 18(2), ss. 125-134.  
 
Dyregrov, Atle & Raundalen, Magne (1995). Sorg och omsorg. Lund: Studentlitteratur. 
 
Dyregrov, Atle & Yule, William (2006). A Review of PTSD in Children. Child and
 Adolescent Mental Health, 11(4), ss. 176–184.  
 
Enander, Ann, Hede, Susanne & Lajksjö, Örjan (2004). Att stå "i stormens öga":
 delrapport 3 från projektet Beredskap och krishantering i svenska
 kommuner. Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten. 
 



  
 

45 

Gyllenswärd, Göran (2007). ”Sorg är ett hjul”. I: Holm, Monika (red.) Barn och unga i 
sorg och trauma. Om stödgrupper efter flodvågen. 
Stockholm: Gothia Förlag. 

 
Jewett Jarratt, Claudia (1994). Barn som sörjer. Att hjälpa barn att klara av 

separationer och förluster. Göteborg: Slussens Bokförlag. 
 

Säljö, Roger (2010). ”Den lärande människan – teoretiska traditioner”. I: 
Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.) (2010). Lärande, 
skola, bildning: grundbok för lärare. Stockholm: Natur & kultur. 
 

Myndigheten för skolutveckling (2006). När det värsta händer: om krishantering i
 förskola och skola. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.
 Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1881  
 
Nyström, Monika, Fagéus, Lena & Gälldin Åberg, Birgitta (2012). Barn utan stöd då 

förälder avlider. (Elektronisk) Svenska Dagbladet, 16 september. 
Uppdaterad: 17 september. Tillgänglig på Internet: 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/barn-utan-stod-da-foralder-
avlider_7503190.svd (2013-11-19). 

 
Skolverket (2000). Beredd på det ofattbara: om krisberedskap och krishantering i
 skolor. Stockholm: Skolverket. Tillgänglig på Internet:
 http://www.skolverket.se/publikationer?id=718  
 
Skolverket (2010). Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Rev. uppl.). 

Stockholm: Skolverket. 
 
Sverige (2010). Skollagen (2010:800): med Lagen om införande av skollagen 
(2010:801). Stockholm: Norstedts juridik. 
 
Tamm, Maare (1986). Barnet och döden. Göteborg: Esselte Studium AB/ 

Akademiförlaget. 
 

Vygotskij, Lev Semenovič (1999). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos. 
 
White, Edward, Elsom, Bill & Prawat, Richard (1978). Children's Conceptions of
 Death. Child Development, 49(2), ss. 307-310.



  
 

I 
 

Bilagor 
 
 
Bilaga A Intervjuguide för förskolor med erfarenhet  
 
Hur agerade ni när ni fick beskedet? 

Vilka reaktioner visade barnet/barnen? 

Hur hanterade ni dessa reaktioner? 

Vilken beredskap hade förskolan innan händelsen? 

Hur har beredskapen förändrats efter det? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide för icke drabbade förskolor   
 
Hur fungerar kris- och sorgearbetet på förskolan? 

Vilken beredskap har förskolan? 

Vilket material har förskolan för detta ändamål? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

III 

Bilaga C Intervjuguide för förskolechefer   
 
Hur ser ditt ansvar ut inför en kommande krissituation? 

Vem har ansvaret för utformningen av krisplanen? 

Hur förbereder du pedagogerna inför en eventuellt kommande krissituation? 

Hur går du tillväga om du får reda på att ett barn eller ett barns nära anhörig på din/dina 

förskola/förskolor har gått bort? 

Hur följer du upp arbetet efter en krissituation? 

Vilken form av stöd erbjuds till pedagogerna i en krissituation? 


