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Abstrakt 
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Titel:  Teckenspråkskommunikation och livsfrågor –  

 Pedagogers bemötande av döva barns tankar om döden –  
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Sverige blev först i världen 1981 med att officiellt erkänna teckenspråket som dövas första 

språk. Det görs en uppdelning av döva teckenspråkiga personer i äldre och yngre döva, eftersom 

deras språkliga situation i hem och i skola är olika. Uppdelningen går mellan dem som gick i 

skolan på 1960-talet och tidigare och dem som började skolan vid 1980-talets början och fram 

till nu. Under 1970-talet användes en svenskanpassad undervisningsform där teckenspråket mer 

och mer började accepteras, men där döva hamnade mellan två stolar. 

 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt från en representant från gruppen äldre döva och hans 

berättelse. Syftet är att undersöka teckenspråkskommunikationen i förskola och skola för barn 

i gruppen yngre döva. Genom en kvalitativ intervjustudie är syftet att belysa pedagogernas 

teckenspråkskommunikation vid bemötandet av barnens eventuella frågor om död. För att 

besvara uppsatsens frågeställning har åtta pedagoger verksamma i förskola och skola, för döva 

och hörselskadade barn, intervjuats enskilt. Alla åtta pedagoger är hörande och har talad 

svenska som sitt första språk.  

 

Tidigare forskning gällande barns tankar om döden, teckenspråkskommunikation och livsfrågor 

har studerats. Resultatet visar att pedagogernas livserfarenhet har gett dem öppenhet att 

kommunicera livsfrågor, men det råder stor kunskapsbrist i teckenspråk för att möjliggöra detta. 

Det finns ett stort samverkansbehov hos pedagogerna för att ge barnen tillgång till ett 

meningstolkande sammanhang.  
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Förord  
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1. Inledning 

 

Någon gång funderar vi över livet och därmed på något sätt även över döden. Jag mötte 

existentiella frågor tidigt under mina första tio levnadsår på sjukhus. Det hörde sjukhuslivet till 

att barn dog. I mitt arbete i Svenska kyrkans teckenspråksverksamhet fick jag möta Åke i 

sorgesamtal då hans mamma dött.1  

Åke såg sin mamma sy fast lappar i hans kläder när han var 7,5 år gammal. Åke förstod inte 

varför mamma grät, varför kläderna skulle ha lappar eller vad det stod på lapparna. Åke kunde 

inte läsa eller tala. Åke föddes döv. Ingen i hans närhet kunde teckenspråk. Åke upplevde de 

första sju vita åren. År utan språk. En dag får Åke följa med pappa på en lång och spännande 

tågresa. Vid ett stopp kliver de av och börjar gå till en tegelbyggnad som ser ut som ett sjukhus. 

En tant i vit dräkt möter dem. Åke är övertygad om att han är sjuk. Han har tidigare legat på 

sjukhus i sin hemstad. Pappa visar fruktlappen och Åke förstår att pappa ska köpa frukt. I själva 

verket åkte pappa hem.  

Sjuksköterskan visar Åke till en sal fylld av pojkar som viftar med händerna. Med tiden förstår 

Åke att det är dövskolan. Han får teckenspråksundervisning och vänner att kommunicera med. 

Åke vill inte åka hem. Där används inte teckenspråk. Mitt i terminen tecknar rektorn till Åke 

att Åke ska åka hem. Ensam och ledsen gör han den långa tågresan hemåt.  

Nästa morgon vattenkammas Åke och han får bära svart kostym. Mamma och Åke går till stora 

kyrkan. Nästan alla Åke känner är där. Han ser att alla är ledsna. Speciellt ledsen är mamma. 

Åke får följa med mamma fram till en låda. Mamma stannar vid lådan, klappar på den, gråter 

och ser hopsjunken ut. När de kommer hem till lägenheten dricker de vuxna kaffe i 

vardagsrummet. Åke sitter på sitt rum med saft och bulle. Nästa dag sätts han på tåget till 

dövskolan. Allt fortsätter som om inget har hänt.  

1.1 Bakgrund 
 

Åkes berättelse berörde mig och tog mig till barndomens långa sjukhusvistelser. Vi var båda 

barn utanför hemmiljön och upplevde förlust genom döden. En markant skillnad i våra 

berättelser är språket. Jag lärde mig svenska tidigt. Mina föräldrar läste sagor eller skapade 

fantasiberättelser. Jag lyssnade på musik och sjöng. Jag lärde mig läsa och skriva. Åke däremot 

fick inte möjlighet till samma språkutveckling. Han kom inte i kontakt med berättelser och 

vardagsspråk eftersom han föddes döv. Han hade bara pekspråket. En annan skillnad är hur sorg 

                                                           
1 Författaren har fått tillåtelse av Åke att använda hans erfarenhet som inledning i uppsatsen.  
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bearbetades och bemöttes. Jag ställde frågor som mina föräldrar och sjukhuspersonalen 

besvarade. I Åkes hem användes inte teckenspråk och i dövskolan togs händelsen aldrig upp.  

Teckenspråket är ett gammalt språk och gestikulation antas ha kommit före talat språk. 

Dövundervisning i Sverige startades av Per Aron Borg i början av 1800-talet, men 

teckenspråkskommunikation fanns innan döva fick undervisning.2 Vid den internationella 

dövlärarkongressen i Milano 1880 beslutades att endast talmetoden skulle användas i 

undervisning av döva barn. Hörselträning och munavläsning ersatte teckenspråket. Döva barn 

skulle lära sig tala.3 Denna, för döva, katastrofala syn på teckenspråket, gjorde att teckenspråket 

mest producerades på raster och på fritiden i internatskolorna. Åkes avsaknad av 

teckenspråkskommunikation i hemmet kan ses som ett exempel på den utvecklingen.  

Inom forskning är teckenspråket dock ett ungt språk i jämförelse med talat språk. I Sverige 

startade lingvistisk teckenspråksforskning på 1970-talet av den svenska professorn Brita 

Bergman vid Stockholms universitets lingvistiska institution.4 Tidigt visade forskningen att 

teckenspråk är det enda språk som döva kan tillägna sig och att det därför måste anses som 

dövas modersmål. Bergmans forskning var avgörande för riksdagsbeslutet 1981, då 

teckenspråket erkändes som fullvärdigt språk och det rätta undervisningsspråket för döva.5  

1.2 Syfte 
 

Med utgångspunkt från min och Åkes olika språkliga förutsättningar i barndomen önskar 

uppsatsen undersöka teckenspråkskommunikationen i förskola och skola för döva barn. Syftet 

är att belysa pedagogernas teckenspråkskommunikation vid bemötandet av barnens eventuella 

frågor om död. Utifrån syftet blir uppsatsens nyckelord barn, död, döva, förskola, 

kommunikation, skola, teckenspråk och vuxna.  

1.3 Frågeställning 
 

Hur fungerar teckenspråkskommunikationen hos pedagogerna i bemötandet av döva barns 

tankar om döden? Finns det i pedagogernas teckenspråkskommunikation en förmedling av ett 

meningstolkande sammanhang åt barnen? Förmedlas det något som kan förstås och tolkas som 

tröst, hopp och trygghet? 

 

 

                                                           
2 Kenneth Hyltenstam (Red.). Sveriges sju inhemska språk – ett minoritetsspråksperspektiv. Lund: Studentlitteratur AB, 1999, s.344. 
3 Hyltenstam. Sveriges sju inhemska språk, 345f. 
4 Internet: http://www.ling.su.se/forskning/avhandlingar-publikationer/forskning-om-teckenspr%C3%A5k-fot-1.18280, Stockholms 
universitet, Lingvistiska institutionen, Forskning om teckenspråk, hämtad 2017-03-19. 
5 Internet: http://www.sdr.org/teckensprak/teckensprakets-dag, Sveriges Dövas Riksförbund, Teckenspråkets dag, hämtad 2017-03-19. 
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1.4 Teori 
 

För att förstå barns upplevelser måste vuxna samtala med dem. Det gäller att bygga upp en 

förtroendefull kommunikation. När någon närstående dör blir det en påfrestning för barnet som 

inte får nonchaleras. Som Stig Jonsson och Annika Hagström framhåller orsakar resursbrist 

eller bristande kunskap om adekvata insatser förlängning av skadan hos barnet.6 För att bygga 

upp en förtroendefull kommunikation behövs ett språk. Vår första relation till språket är att 

lyssna. Det är inte vi som har skapat språket vi använder och uttrycket ”jag lyssnar” säger något 

fundamentalt om vad det är att vara människa.7  

I ett samhälle där det är normativt att lyssna till språket, som produceras med tal och skrift, 

ligger det nära till hands att 8000-10 000 barndomsdöva som finns i Sverige exkluderas. En 

barndomsdöv person har aldrig hört eller har förlorat hörseln tidigt. Teckenspråket blir 

modersmålet. Ett gestuellt språk som produceras manuellt, uppfattas visuellt och som saknar 

skriftspråk. Teckenspråket är inte internationellt. Sverige har svenskt teckenspråk som 

utvecklats nationellt. I språket finns dialekter beroende på var i Sverige personen bor och vilken 

kulturell grupptillhörighet personen har.8  

På något sätt tillhör det människans villkor att få växa samman med sin kulturella miljö. Det tar 

tid och kräver uthållighet att lära sig ett språk i ny kultur. Pedagogernas främsta utmaning består 

i att stärka barnens självförståelse och identitet.9 Ovanstående teorier om kommunikation, 

vikten av att låta barn bearbeta sina upplevelser av död och att det krävs teckenspråkiga resurser 

och kompetens samt att stort ansvar vilar på pedagogerna, kommer att ligga till grund för min 

metod att angripa uppsatsens syfte och frågeställning.  

I möten med barn uppstår barnens frågor om livet, s.k. livsfrågor. En livsfråga gäller de 

grundläggande villkoren för människors liv och tillvaro. En livsfråga är också uttryck för 

behovet att bearbeta och reflektera över upplevelser och av den egna personen i relation till livet 

i stort.10 Maria Essunger menar att livsfrågor, eller livsåskådningsfrågor, som ställs söker svar 

och manar till handlingsberedskap. De fungerar även som meningsskapande i våra liv. Essunger 

definierar livsåskådningsfrågor utifrån två kriterier: 1. De är öppna existentiella frågor. 2. De 

har inga slutgiltiga svar, men de karaktäriseras av hög angelägenhetsgrad.11 Det tillhör 

                                                           
6 Stig Jonsson, Annika Hagström. En bro över mörka vatten. Stockholm: Cordia Bokförlag, 1990, s.122f.  
7 Björn Vikström. Den skapande läsaren – Hermeneutik och tolkningskompetens. Lund: Studentlitteratur AB, 2011, s.54.  
8 Internet: http://www.sdr.org/teckensprak/, Sveriges Dövas Riksförbund, hämtad 2017-03-24. 
9 Rune Larsson. Samtal vid brunnar – Introduktion till religionspedagogikens teori och didaktik. Lund: Arcus Förlag, 2009, s.41f. 
10 Sven Hartman, Tullie Torstenson-Ed. Barns tankar om livet. Stockholm: Bokförlaget Natur & Kultur, 2007, s.19f.  
11 Carl Reinhold Bråkenhielm, Maria Essunger, Katarina Westerlund (Red.). Livet enligt människan – Om livsåskådningsforskning. Nora: 
Bokförlaget Nya Doxa, 2013, s.72. 
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människans djupaste existens att leva i en flerfaldig relation: med sig själv, med andra och med 

något transcendent, som en del kallar Gud. Människan är en relationsvarelse. Människor, ting 

och allt vi möter i vår tillvaro blir intryck som är nödvändiga för vårt växande. Endast i 

ömsesidiga relationer mellan subjekt skapas ny kunskap.12  

Barnet behöver hjälp att foga in ny kunskap i ett meningstolkande sammanhang.13 Ett sådant 

sammanhang kan vara en religiös tro. Tron kan utgöra en motvikt till livets mörka sidor. Den 

kan skapa hopp, tillit och trygghet samt ge en känsla av mening, tillhörighet och livsmod. Allt 

det som vi människor, barn och vuxna, behöver i mötet med död.14  

I forskning om barns tankar om döden är det viktigt att ta hänsyn till vilken ålder barnet befinner 

sig i. Det är svårt att veta hur småbarn tänker om döden. Men i två- till treårsåldern finns tankar 

om döden. Frågor uppkommer t.ex. när barnet hittar en död insekt. Barnet vet att den som är 

död inte rör på sig och även att det är skillnad på att vara död och att sova. Den döde kan 

fortfarande komma tillbaka. I fyra- till femårsåldern förstår barnet att den döde inte kommer 

tillbaka och att denne finns någon annanstans. Barnen har många praktiska frågor, som 

exempelvis om det finns telefon i himlen. I sexårsåldern vet de flesta barn att kroppen blir 

begravd i jord eller kremeras. Det är svårt att förstå att döden gäller alla människor. I 

tioårsåldern kommer insikten att döden gäller alla och alla åldrar. I den här åldern kan barnen 

därför uppleva dödsskräck. När barn frågar om döden är det vuxnas uppgift att lyssna vad de 

egentligen frågar. Det finns risk att vuxna svarar på frågor som barnet inte har ställt eller att 

barnet inte får något svar alls. Om vuxna inte svarar tas en del av verkligheten bort från barnen. 

De hänvisas till egna fantasier som kan vara skrämmande.15  

Sverige beskrivs som ett alltmer sekulariserat land. Givetvis finns det tillfällen då kyrka och 

skola fortfarande möts, exempelvis vid skolavslutningar, begravningar, studiebesök och i 

krissituationer. På det stora hela har samhällsförändringen gjort att kyrkan som institution har 

ett minskat inflytande i politik, rättsväsende och skola. När etablerade trossystems makt 

minskar, ökar individuellt utformade trossystem. På så sätt kan sekularisering ses som ett bättre 

utgångsläge för samtal i andliga frågor, än om människor tidigare varit styrda av kyrklig 

påverkan.16 Malin Löfstedt poängterar dock i boken Livet enligt människan att Sven Hartmans 

forskning har visat att barn har djuplodande tankar kring existentiella frågor även då de lever i 

                                                           
12 Larsson. Samtal vid brunnar, s.38ff. 
13 Lars Björklund, Bernt Eriksson. Barnet i mötet med livets mörka sidor. Stockholm: Verbum, 2000, s.33. 
14 Björklund, Eriksson. Barnet i mötet med livets mörka sidor, s.52. 
15 Björklund, Eriksson. Barnet i mötet med livets mörka sidor, s.23ff. 
16 Hartman, Torstenson-Ed. Barns tankar om livet, s.145. 
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ett sekulariserat samhälle. Därför är det intressant att fortsätta med att bedriva 

religionsundervisning i skolan, men den bör i högre grad fokusera på barnens egna 

frågeställningar och reflektioner.17 Löfstedt framhåller att frågorna enbart genom sin existens 

blottar en önskan om samtal och bearbetning.18 Löfstedt menar också att livsfrågorna eller de 

existentiella frågorna behandlar de riktigt angelägna delarna av livet, exempelvis vad som 

händer efter döden.19  

Tage Kurtén skriver att begreppet tillit framstår som centralt i livsåskådningsstudier. Det 

handlar om en relation mellan en person och något som personen litar på. I sina studier visar 

Kurtén att grundtilliten som bär människor i svåra situationer kan riktas till naturen, till ett 

socialt nätverk, till sitt egna jag eller till en övermänsklig kraft eller gudom där personen finner 

vila och trygghet när allt rasar samman. Kurtén menar att tillit och tro hör nära samman.20 Om 

sekulariseringen privatiserat religionen och skapat individuella trossystem, anser Kurtén att det 

kräver ett alltmer holistiskt sätt att förstå samhälle, kultur och mänskligt liv. Enligt Kurtén bör 

forskningen riktas till studier av konkreta människor i konkreta sammanhang och vad som bär 

dessa människor genom livets sorger och glädjeämnen. I sådana studier, menar Kurtén, har 

olika kulturella och religiösa traditioner central betydelse.21  

Dessa teorier om livsfrågor, tro, sekularisering, nyetablerade trossystem gällande andliga frågor 

samt vikten av att få bearbeta och samtala om frågorna kommer jag använda för att belysa 

uppsatsens syfte och frågeställning gällande om det i pedagogernas bemötande förmedlas något 

i teckenspråkskommunikationen som kan förstås och tolkas som tröst, hopp, trygghet och som 

ger barnen ett meningstolkande sammanhang.  

1.5 Metod 
 

I boken Kvalitativ metod och vetenskapsteori skriver Starrin att försöka bringa klarhet i 

distinktionen mellan kvalitativ och kvantitativ metod kan få motsatt effekt. Han förenklar sin 

förklaring: ”Kvalitet är den väsentliga karaktär eller egenskap hos någonting; kvantitet är 

mängden av denna karaktär eller egenskap. Termen kvalitet har att göra med beskaffenhet. Man 

frågar hur något är beskaffat. Alla empiriska fenomen är kvalitativa, dvs. har någon form av 

beskaffenhet”.22 Mitt val av kvalitativ metod grundar sig i uppsatsens syfte och frågeställning 

                                                           
17 Bråkenhielm, Essunger, Westerlund (Red.). Livet enligt människan, s.384. 
18 Bråkenhielm, Essunger, Westerlund (Red.). Livet enligt människan, s.386.  
19Bråkenhielm, Essunger, Westerlund (Red.). Livet enligt människan, s.385. 
20Bråkenhielm, Essunger, Westerlund (Red.). Livet enligt människan, s.139ff. 
21 Bråkenhielm, Essunger, Westerlund (Red.). Livet enligt människan, s.143. 
22 Bengt Starrin, Per-Gunnar Svensson (Red). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur, 1994, s.21.  
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där jag önskar undersöka hur det är beskaffat med teckenspråkskommunikationen mellan 

pedagoger och barn speciellt i situationer där död aktualiseras. Kvalitativ metod tillåter grov 

skattning.23 Jag förutsätter att tankar och upplevelser kring död är mycket individuella. Mitt 

syfte är att undersöka människors kommunikation, vilket också kan skilja mellan individer och 

det blir omöjligt att använda en metod som kräver mätprecision och gränsdragning. Kvalitativ 

metod handlar också om insamlande av material utifrån subjektiva varseblivningar.24 Jag 

kommer i intervjuerna ställa frågor till pedagogerna om hur de uppfattar att 

teckenspråkskommunikationen fungerar. Jag förutsätter här att det är individens egna tankar, 

erfarenhet och känslor som bildar ett material som jag sammanställer, analyserar och 

presenterar resultat och slutsats av.  

1.5.1 Kvalitativ intervjumetod 
 

Jag har utgått från boken Den kvalitativa forskningsintervjun av Kvale för att förbereda mina 

intervjuer. Forskningsintervjun skiljer sig på ytan inte nämnvärt från normal konversation, men 

självklart har intervjun ett specifikt syfte och struktur. Det kräver kunskap om och intresse för 

ämnet och detsamma gäller även för det mänskliga samspelet i intervjun.25 Döden kan vara ett 

svårt ämne för många människor att tala om. Det kräver av intervjuaren att vara beredd på att 

det kan komma oväntade reaktioner från de intervjuade personerna. Grundlig 

litteraturgenomgång och noggrann undersökning av tidigare forskning är till god hjälp för att 

utforma och genomföra en kvalitativ intervjustudie.  

1.5.2 Intervjumetodens utformande och genomförande 
 

För att komma så nära som möjligt och få mer djup valdes enskilda intervjuer som metod. Det 

kan vara svårt att öppna sig om det är fler personer i rummet och personerna kan påverkas av 

gruppen. Någon person skulle kunna visa sig mer dominant än andra. Jag ansåg att ämnet som 

sådant avgjorde att enskild intervju var lämpligast.  

Kvale menar att det finns fördelar med att spela in intervjun, eftersom forskaren då kan 

koncentrera sig på ämnet och på dynamiken i samtalet. Han tar upp skillnaden mellan band- 

och videoinspelning. De intervjuade personernas ansikts- och kroppsuttryck tillförs i 

videoinspelning.26 Sådana uttryck har stor betydelse i teckenspråket. Många människor kan 

uppleva att en videoinspelning är obehaglig. Här går det att finna en språklig skillnad mellan 

                                                           
23 Starrin, Svensson (Red). Kvalitativ metod och vetenskapsteori, s.19.  
24 Ibid. 
25 Steinar Kvale. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur AB, 1997, s.109.  
26 Kvale. Den kvalitativa forskningsintervjun, s.147ff.  
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talad svenska och teckenspråk. I all teckenspråksutbildning ingår övning och examination i 

språkbox med videokamera och mycket utbildningsmaterial uppfattas visuellt från video och 

inte genom text och tal. Alla intervjuade personer tillfrågades och gav sitt samtycke till 

videoinspelning. Mina frågor var både öppna och av mer sluten karaktär. I de öppna frågorna 

kunde den intervjuade personen svara med egna ord. Det fanns inte några förutsägbara svar och 

frågorna ställer högre krav på de intervjuade personerna. I de mer slutna frågorna erhölls kortare 

svar, som exempelvis ja, nej, ålder och utbildningsort.  

Undersökningen består av intervjuer med åtta personer som är anställda inom en norrländsk 

kommuns undervisning i förskola och skola för döva barn. Intervjuerna hölls på respektive 

arbetsplats, i samtalsrum där vi kunde sitta ostörda. Jag renskrev intervjumaterialet i direkt 

anslutning till intervjun, dock inte ordagrant. Jag placerade in personernas svar samlat efter 

respektive fråga, så jag enklare kunde se helheten. Intervjun bestod av fyra huvuddelar: 

personens bakgrund och uppväxt, personens utbildning och arbete, barnens tankar om döden, 

teckenspråkskommunikation kring döden. Jag delade sedan in de fyra huvuddelarna inom olika 

områden vars rubriker jag hämtade från uppsatsens nyckelord: döva barns tankar om döden och 

pedagogernas bemötande av tankarna och teckenspråkskommunikation samt meningstolkande 

sammanhang och samverkan som det perspektiv jag har valt som tolkningsnyckel. Rubrikerna 

såg jag som trådar som måste vävas samman för att kunna besvara uppsatsens frågeställning.  

Frågorna till intervjuns fyra huvuddelar sammanställde jag efter att ha genomarbetat 

litteraturen. I första delen, som handlade om personens bakgrund och uppväxt, frågade jag om 

personens ålder, religiös tradition i uppväxtåren, huruvida personen någon gång i barndomen 

eller ungdomstiden samtalat om döden, vilket förhållande personen har till existentiella frågor 

idag och om personen själv genomarbetat personlig erfarenhet av död.  

I andra delen, som behandlade utbildning och arbete, efterfrågade jag svar på frågor som vilken 

utbildning personen har, om utbildningen påverkat personens syn på existentiella frågor, om 

utbildningen erhöll någon form av samtal om döden, om hur personens 

teckenspråkskommunikation fungerar inom ämnesområdet. Till sist i den andra delen ställde 

jag en fråga om det någon gång uppstått en situation på arbetsplatsen som handlat om död och 

om personen då haft någon att samtala med.  

I tredje delen, som berörde barns tankar om döden, tog jag upp frågor om i vilka sammanhang 

barnen talar om döden, hur pedagogerna bemöter barnens tankar om döden och om det går att 

urskilja några speciella känslor hos barnen i den situationen. Intervjuns fjärde del tog upp 
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frågorna om teckenspråkskommunikation mellan barn och pedagoger i plötsligt uppkomna 

situationer vid dödsfall. Frågorna i de fyra huvuddelarna tangerade innehållsmässigt varandra. 

Det var ett medvetet val för att insamla fler svarsnyanser. För gemensam utgångspunkt för varje 

enskild intervju inledde jag med att läsa en text om döden från en läsebok: 

Man brukar säga att döden är en del av livet. Det låter konstigt, men så är det faktiskt. 

Frågorna om döden är svåra. Vad händer när man dör och efter döden? En del 

människor vill inte tala om det. Kanske är det så att om man vågar prata om döden, 

blir den inte så skrämmande.27  

1.5.3 Etik i forskningsintervjun 
 

Jag har läst det etiska regelverket hos Vetenskapsrådet.28 Jag inhämtade muntligt samtycke vid 

första kontakten och vid intervjutillfället. Jag har använt andra benämningar och inte 

informantens namn samt använt synonymer för speciella uttryck som personerna använder 

återkommande och som jag upplevde signifikativa för dem var och en. Kvale skriver att 

anonymiteten i forskningen betyder att privata data som kan identifiera intervjupersonerna inte 

redovisas.29 Han menar vidare att det för med sig etiska problem att skriva ut en intervju. 

Ljudupptagningar och videoinspelningar bör raderas när de inte längre behövs i 

uppsatsarbetet.30 Kvale skriver att det råder en naturlig och markant skillnad mellan talspråk 

och skriftspråk.31 Det har jag tagit fasta på och anser att det kan skilja på vad informanterna 

anser sig ha sagt och vad det sedan egentligen står i skrift i uppsatsen. Därför tillfrågades alla 

åtta informanter om genomläsning av min renskrivning av intervjun som den presenteras i 

kapitel 2 och alla åtta svarade ja. Varje informant fick vetskap om sin personliga benämning i 

uppsatsen. Jag anser att deras läsning kan undanröja eventuella feltolkningar hos mig som 

intervjuare.  

1.6 Material 
 

Intervjumaterialet, dvs. frågor, videoinspelning och anteckningar med pedagogernas svar är 

huvudmaterialet för uppsatsen. Deras kunskap och erfarenhet, från några förskolor och 

grundskolor för döva barn, gav ett stort arbetsmaterial som kunde appliceras på uppsatsens 

frågeställning och ligga till grund för uppsatsens analys, resultat och så även diskussion och 

slutsats. Andra källor som finns i uppsatsen visas i fotnotsapparaten och i källförteckningen. 

                                                           
27 Birgit Lendahls, Ann Charlotte Möllerberg. Människan och livsfrågorna, Stockholm: Liber Läromedel, 1982, s.48.  
28 Internet: http://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningsed/, Vetenskapsrådet, God forskningsed, hämtad 2017-03-24. 
29 Kvale. Den kvalitativa forskningsintervjun, s.109. 
30 Kvale. Den kvalitativa forskningsintervjun, s.158. 
31 Kvale. Den kvalitativa forskningsintervjun, s.47, 152ff. 
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Efter källförteckningen följer en tabell vars enda uppgift har varit att göra det omfattande 

intervjumaterialet mer lättnavigerat och överskådligt.32  

1.7 Avgränsning 
 

Jag har ingen avsikt att analysera teckenspråket som språk. Sverige var först i världen att 

erkänna teckenspråket officiellt genom riksdagens uttalande 1981. Det resulterade i en unik 

läroplan, där döva gavs rätt att få undervisning på teckenspråk.33 Läroplanen föreskriver 

teckenspråk för döva barn, men det finns ingen skyldighet i samhället att tillgodose döva barns 

behov av teckenspråk. Uppsatsens avgränsning blir därför att fokusera på hur teckenspråket 

fungerar i relation mellan pedagog och barn för att kommunicera en, från barnet ställd, specifik 

livsfråga. Samt att försöka förstå och tolka om det förmedlas något genom teckenspråket som 

kan förstås och tolkas som tröst, hopp, trygghet och som ger barnen ett meningstolkande 

sammanhang. 

1.8 Forskningsöversikt 
 

Sökorden döva, barn och död i databasen DIVA gav ingen träff. Likaså när döva ersattes med 

sökordet teckenspråk. Barn och sorg gav ett omfattande antal träffar som gav mig anledning att 

begränsa sökningen med sökordet skola. Antalet publikationer reducerades till 19 träffar varav 

6 publikationer belyste krishantering och beredskap, vilket inte relaterar till uppsatsen. 4 

publikationer belyste barn och sorg och ytterligare 2 belyste föräldrarnas roll i mötet med barn 

och sorg. De återstående 7 publikationerna kan relateras till uppsatsens syfte som är att belysa 

pedagogernas bemötande av barnens tankar om döden. 3 publikationer drog dock mer mot 

hantering och uppfattning om barns sorg. De återstående 4 publikationerna belyser 

pedagogernas bemötande och de redovisas i punkt 1.8.1.  

Sökorden döva, barn och teckenspråk gav 26 träffar i databasen DIVA. De flesta belyste 

tvåspråkighet, teknologi, språkförståelse och inlärning. Endast en publikation anser jag vara 

relevant för uppsatsen och den redovisas i punkt 1.8.2 tillsammans med den forskning som 

bedrivs kring teckenspråk vid Stockholms universitet. Därefter redovisas Socialdepartementets 

Kunskaps- och forskningsöversikt Teckenspråk och teckenspråkiga i punkt 1.8.3. Slutligen görs 

en sammanfattning i punkt 1.8.4 där tidigare forskning får bekräfta behovet av uppsatsen.  

 

 

                                                           
32 Se Appendix 1, s.45. 
33 Hyltenstam. Sveriges sju inhemska språk, s.337f. 
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1.8.1 Pedagogers bemötande av barns tankar om döden  
 

Behm (2014) konstaterar att barn och sorg är ett brett ämne, varför han begränsar sig till 

pedagogens roll i mötet med barnens tankar. Behm gör slutsatsen att skolan och pedagogernas 

bemötande är av yttersta vikt för barnet, eftersom barnet inte kan få det stöd de behöver hemma, 

då familjen är upptagen med egen sorg.34 Behms fallstudie har ett något snävt antal informanter, 

då han endast intervjuar två pedagoger. Hans slutsats att familjen i hemmet också kan ha sorg 

att hantera anser jag mycket rimlig.  

Bergström och Lundberg (2013) konstaterar, precis som Behm, att forskningsområdet sorg är 

omfattande. Författarna har tudelat syfte i forskningen. Dels vill de belysa pedagogernas 

bemötande av barns tankar om döden, men även undersöka skillnaden mellan bemötandet i 

förskola och skola. Deras forskning var betydligt större gällande antal informanter än Brehms. 

Forskningen visar att det råder stor skillnad mellan bemötande i förskola och skola, vilket 

främsta orsaken tycks vara barnets ålder och mognad. Hur pedagogernas bemötande till barnen 

är beror mycket på kunskapsnivån om arbetsplatsens krisplaner.35 Ålder och mognad hos barnet 

är en förväntad slutsats. Däremot vikten av krisplaner tar jag med mig till min forskning.  

Fromell och Granström (2008) har gjort ett gruppsamtal med 3 pedagoger, vilket i likhet med 

Behms studie kan anses vara i snävaste laget. Steinar Kvale, som nämnts tidigare i uppsatsen 

gällande kvalitativa intervjuer, skriver att forskaren behöver intervjua så många personer som 

behövs för att besvara undersökningens syfte. Han ger dock en fingervisning om att antalet 

intervjuer bör ligga kring 15 stycken +/- 10 intervjuer. Det vill säga någonstans mellan 5-25 

intervjuer.36  Fromells och Granströms resultat visar att pedagogerna känner stor osäkerhet i 

bemötandet av barn tankar om döden och deras sorg.37 Det som inte framkommer i studien är 

om osäkerheten verkligen ligger i bemötandet av barnen eller om det råder osäkerhet att 

uttrycka sig personligt i gruppsamtalet. Att i grupp diskutera sin kompetens i sorgehantering 

anser jag vara svårt. Studien visar att pedagogerna förmedlar till barnen hur man bör sörja. Det 

kan ske utan ord genom att pedagogen instinktivt undviker att tala om sorgen.38 Jag ställer mig 

                                                           
34 Martin Behm. Barn i sorg – Två pedagogers tankar om att möta barn i sorg. Uppsats för yrkesexamen, avancerad nivå. Karlstad: Karlstads 
universitet, 2014. 
35 Katrine Bergström, Matilda Lundberg. Barns sorgearbete – Pedagogers bemötande av barn i sorg. Examensarbete på lärarutbildningen. 
Växjö: Linnéuniversitetet, 2013. 
36 Kvale. Den kvalitativa forskningsintervjun, s.97ff. 
37 Carin Fromell, Carina Granström. Det kan hända i din klass! En studie i hur några vuxna tänker kring bemötandet av barn i sorg. Uppsats 
för kandidatexamen på lärarutbildningen. Stockholm: Stockholms universitet, 2008, s.26. 
38 Fromell, Granström. Det kan hända i din klass, s.31.  
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frågande till om det överhuvudtaget finns en mall gällande sorg. Studien visar att det inte är 

enbart ett barns sorg som ska bearbetas. Gruppens upplevelser kring händelsen bör beaktas.39 

Wijk och Cremascoli (2006) lyfter fram pedagogernas bemötande av barn i sorg, men 

undersöker också samarbetet mellan skola och kyrka.40 Förutom kvalitativ intervjustudie med 

3 pedagoger har de även intervjuat en präst. Underlaget ligger i underkant för vad Kvale 

rekommenderar.41 Forskningen visar att skolans pedagoger har bristande kunskap att bemöta 

sorg, vilket inte gäller för prästen. Prästen har stor erfarenhet när det gäller barn och begravning, 

men forskningens resultat visar inte prästens bemötande av barn i sorg, vilket skulle ha kunnat 

komplettera den bristande kunskapen hos pedagogerna. Det hade även varit intressant att i 

kontakten med kyrkan lyfta fram vad det är som skiljer sig mellan skolans och kyrkans 

bemötande till dessa barn. Även att intervjua kyrkans pedagoger, som både arbetar med barn 

och med frågor gällande död och sorg, hade varit av intresse. Wijk och Cremascoli skriver i sitt 

resultat att samverkan mellan skola och kyrka varierar från obefintligt till omfattande. Med 

endast fyra informanter, tre från skolan och en från kyrkan, hade det varit intressant att få denna 

spännvidd från obefintligt till omfattande förklarad och exemplifierad. Jag tar med mig 

samverkansfrågan in i min forskning.  

Många studier kring barn tankar om döden hänvisar till boken Barns tankar om livet av Hartman 

och Torstenson-Ed. Den gavs första gången ut 1986. Drygt tjugo år senare gavs den ut igen 

med samma namn, men med nytt forskningsmaterial och nya informanter.42 Forskningen 

bygger på en rad delstudier, varav en del har utförts av författarnas forskarkollegor. Relevant 

för uppsatsen är forskningsavsnitten om liv och död43 samt pedagogik och existens44. 

Forskningens resultat visar att i barnens tankar om livet finns medvetande om dödens närvaro. 

Materialet analyserades med hjälp av Jeffners livsåskådningsmodell och visar att barnen har 

optimistisk grundhållning till livet, men döden tar också plats i tankarna. Vuxna får inte smita 

från ansvaret. Många frågor, särskilt livsfrågor, är gemensamma för barn och vuxna.  

1.8.2 Döva barn och teckenspråk 
 

Granlund konstaterar att döva är beroende av teckenspråk för att kunna kommunicera. Det som 

inte kunde utläsas av publikationens rubrik är att Granlund skriver om både döva och hörande 

                                                           
39 Fromell, Granström. Det kan hända i din klass, s.31. 
40 Francesca Cremascoli, Veronica Wijk. Elevers sorg i skolan: En studie om pedagogers bemötande av elever i åldrarna sju till tio år och skolans 
samarbete med kyrka. Examensarbete på lärarutbildningen. Växjö: Växjö universitet, 2006. 
41 Kvale. Den kvalitativa forskningsintervjun, s.97ff. 
42 Hartman, Torstenson-Ed. Barns tankar om livet. Stockholm: Bokförlaget Natur & Kultur, 2007. 
43 Hartman, Torstenson-Ed. Barns tankar om livet, s.138ff. 
44 Hartman, Torstenson-Ed. Barns tankar om livet, s.171ff. 
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barn och att hennes forskning inriktas på integration och samspelet mellan döva och hörande. 

Tidigare forskning visar att för döva barn är teckenspråkskommunikation optimalt i allt 

samspel. Granlund vill belysa hur samma förutsättningar kan göras när döva barn inkluderas 

med hörande.45 Belysningen anser jag visar på att normaliteten i samhället ligger i att vi hör. 

Annars skulle det vara lika intressant att belysa hur hörande barn inkluderas med döva barn i 

teckenspråkig miljö. Det strävas efter att det enda sinne som inte fungerar hos döva barn ska 

åtgärdas, istället för att miljö och språk anpassas så att andra sinnen kan få komma i funktion.  

Det har utförts forskning i pedagogisk miljö sedan i början av 1960-talet. På senare år har 

forskningen handlat om teckenspråkiga barns interaktion med sin omgivning, i 

klassrumsinteraktion och behov av särskilt stöd för den teckenspråkiga skolan. Översynen visar 

att det saknas forskning i döva barns psykosociala och kommunikativa förmåga och hur den 

kommunikativa situationen för döva barn ser ut i de miljöer de vistas. Det närmaste jag kommer 

i kombinationen forskningsområdet pedagogik och teckenspråkiga döva är den forskning som 

bedrivs vid Örebro universitet av Päivi Fredäng.46 Forskningen är dock mest inriktad på 

psykiatri, identitets- och minoritetsfrågor, vilket gör att jag avstår från den.  

1.8.3 SOU 2006:029 
 

Bergman fick 2003 tillsammans med 3 forskare uppdraget av Socialdepartementet att göra en 

översyn av teckenspråkets ställning i det svenska samhället och vilka eventuella 

forskningsinsatser som borde göras. Det färdiga resultatet presenterades i Kunskaps- och 

forskningsöversikten Teckenspråk och teckenspråkiga SOU 2006:029.47  

Översynen visar att särskilt angelägen forskning är barns användning av teckenspråk. 

Samhällets intresse för döva har mest handlat om hörselnedsättning och inte dövas egen 

beskrivning av dövhet och dövkultur. Döva betonar valet av teckenspråk som primärt språk och 

hörselnedsättning underordnas.  

I resultatet framkommer att det saknas forskning kring dövas sociala tillvaro. Det framkommer 

att vuxna har valt språk för barnet utifrån kultur och synsätt som råder för tillfället. Översynen 

efterfrågar kvalitativ forskning i Sverige i de teckenspråkiga miljöerna i förskolan och skolan. 

På senare år har mycket forskning ägnats åt CI – Cochlea implantat. Elektrisk stimulering av 

hörselnerven kan ge döva personer möjlighet att uppfatta ljud. Resultat av den forskningen visar 

                                                           
45 Ann-Charlotte Granlund. Döva barns möjlighet till kommunikation och samspel. Uppsats för kandidatexamen på lärarutbildningen.  Falun: 
Högskolan Dalarna, 2011. 
46 Internet: https://www.oru.se/personal/paivi_fredang, Örebro universitet, Päivi Fredäng, hämtad 2017-03-20. 
47 Internet: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2006/03/sou-200629/, Regeringen, SOU 2006:029, 
hämtad 2017-03-20. 
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på vikten av att kunskap i teckenspråket upprätthålls eftersom implantation har varierande 

funktionsgrad och i vissa situationer fungerar den inte alls.  

1.8.4 Sammanfattning forskningsöversikt 

 

Det har bedrivits mycket forskning om barn och sorg, men inte om döva barn och sorg. 

Teckenspråkskommunikationen är av yttersta vikt för döva barn. Tidigare forskning visar att 

det saknas forskning kring teckenspråkiga förskole- och skolmiljöer. Det vilar stort ansvar på 

pedagogerna att inte förbise döva barns tankar om döden. Utifrån detta underlag från tidigare 

forskning önskar uppsatsen bidra med att fylla den stora tomma lucka vad det gäller döva barns 

möjlighet att bearbeta och reflektera på sitt första språk, teckenspråket.  

1.9 Disposition 
 

Efter att uppsatsens syfte, frågeställning, teori, metod och tidigare forskning inom området har 

presenterats tar undersökningsdelen vid. I den delen presenteras material från de åtta kvalitativa 

intervjuer. Därefter följer analys och resultat som forskningen har gett. När material, analys och 

tolkning presenterats, följer ett avsnitt med vilka slutsatser som kan dras utifrån det resultat 

undersökningen har gett. I detta avsnitt diskuteras även de konsekvenser som följer med 

resultatet. Slutligen återfinns en sammanställning av källmaterial samt en litteraturförteckning.  
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2. Presentation av mitt intervjumaterial 

 

Det insamlade materialet till uppsatsen består av åtta intervjuer med åtta pedagoger anställda i 

en norrländsk kommuns Barn- och ungdomsförvaltning. Alla åtta pedagoger är hörande och har 

talad svenska som sitt första språk. Fyra av pedagogerna arbetar i förskolan som har en 

specialavdelning för döva och hörselskadade barn. Barngruppen består av fjorton barn i 

åldrarna 1-6 år. Döva och hörselskadade barn, syskon till döva och hörselskadade barn, samt 

hörande barn till döva föräldrar har företräde till avdelningen. På förskolans hemsida står det:  

Alla barn utvecklas i samverkan och i dialog med andra. För att kunna kommunicera 

med andra om tankar och funderingar behövs ett gemensamt språk. För en god 

språkutveckling krävs en god språkmiljö.  

Två av pedagogerna i skolan arbetar på lågstadiet i hörselintegrerade klasser, där 

teckenspråkiga elever undervisas i samma klassrum som hörande elever. De två återstående 

pedagogerna arbetar på mellanstadiet, också i hörselintegrerade klasser. Pedagogerna har 

specialpedagogisk kompetens för varje enskild elevs behov. På skolans hemsida står det:  

Vår skola är en skola för alla. Mångfalden av språk och kulturer är en tillgång. Skolan 

har hörselintegrerade klasser. Skolan erbjuder därför teckenspråksutbildning till alla 

300 elever.  

I detta kapitel presenteras det insamlade intervjumaterialet. Informanternas namn används inte, 

utan istället kommer de benämnas F1, F2, F3 och F4 för informanterna på förskolan, där F står 

för begynnelsebokstaven i förskola. Pedagoger på lågstadiet får benämningen L1 och L2. 

Pedagoger på mellanstadiet får benämningen M1 och M2. L och M står för lågstadium 

respektive mellanstadium. De åtta pedagogerna är i åldrarna 41- 64 år.  

 
2.1 Pedagogens bakgrund 
 

Intervjumaterialet presenteras i tre delar. Första delen fokuserar på pedagogens bakgrund i tre 

underrubriker som behandlar pedagogens livserfarenhet av död, religiös tradition och utbildning.  

 

2.1.1 Pedagogens livserfarenhet av död 
 

När F1 gick på högstadiet dog farfar. Ingen vuxen pratade med F1 om döden eller var farfar 

fanns. F1:s föräldrar är inga öppna personer som samtalar om känslor. För 4 år sedan dog farmor 

då F1 var 40 år. F1 åker ofta till den gemensamma graven med blommor och tänder ljus.  

Jag vet att både farfar och farmor vilar i graven. Ändå är det som om jag besöker farfar 

mest. Det är med honom jag pratar några ord om hur det är just nu i mitt liv och jag 
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säger att jag saknar honom. Med farmor kändes det färdigt och som vuxen upplevde 

jag döden mer som en naturlig del av livet. Jag och farfar blev aldrig riktigt klara.  

I tonåren spelade F2 handboll. F2 minns att lagets målvakt dog. Givetvis var det märkligt, men 

inget som det pratades om. F2 bearbetade sorgen med att skriva dagbok om känslorna. F2:s son 

har varit allvarligt sjuk och genomgått tuff behandling. F2 har gråtit mycket på grund av det.  

På sjukhuset är det vardag att svårt sjuka barn dör. Ändå, som förälder, är det den 

svåraste tanken att tänka att mitt barn kan dö. Jag har haft svårt att samtala om detta 

med min son, men min partner har en rak kommunikation med sonen om döden och 

vad som händer när någon dör. De är både praktiska och filosofiska i samtalen.  

F3 var 6 år när morfar dog. F3 var inte på begravningen och ingen vuxen talade med F3 om 

morfars död eller vart morfar tagit vägen. F3 letade länge efter morfar. Mormor tog med F3 till 

kyrkogården, men F3 kunde inte se morfar där heller. När någon annan blev sjuk eller dog, var 

det alltid morfar som F3 tänkte på. Mormor dog dagen efter F3:s 30-årsdag. Den gången 

upplevde F3 döden som befriande, eftersom mormor hade plågats länge av sjukdom. F3 var 38 

år när pappa plötsligt dog i stroke. Nu 16 år senare gråter F3 intensivt när F3 berättar om detta. 

F3 har också haft 4 nära vänner som dött i cancer när de inte ens fyllt 50 år. Trots att många 

närstående dött, var det helt nyligen som F3 för första gången såg en död människa.  

Jag trodde det skulle kännas mer hemskt. Men det kändes bara färdigt. Nästan som 

om det var mer praktiskt att ta hand om, för det viktiga med människan var inte kvar.  

Morfar dog när F4 var 16 år. Det skedde på sjukhus. Det gick snabbt och blev F4:s första stora 

kris. F4 var mycket ledsen. F4 såg aldrig morfar som död och har därefter gjort medvetna val 

att inte se någon död människa.  

Jag fick mycket tröst av mamma, pappa och mormor. Som vuxen kan jag förstå att de 

säkert också var ledsna. Ändå agerade de vuxet och tog hand om mig. Det var aldrig 

tabu att samtala om döden i mitt hem eller hos mormor.  

 

När L1 var liten talades det aldrig om döden. L1 mötte döden på nära håll först som vuxen då 

pappa och morföräldrarna dog. En kollega och en nära vän har dött också. I alla situationer 

fanns tid att vaka vid dödsbädd och att samtala under tiden som hälsotillståndet försämrades.  

 
Jag och min partner fick missfall. Oväntat och plötsligt. Ena dagen var allt under 

kontroll och vi var förväntansfulla. Det tog hårt och ledde oss in i en kris. 
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I tonåren dog L2:s barndomskompis pappa. Kompisen var ofta ledsen, skar sig och tog tabletter. 

Det påverkade L2 mycket, men fick stöd av samtal med sin mamma och pappa. 

 
Om min kompis haft någon vuxen att tala med, hade det inte behövt bli sådant 

självskadebeteende. Kompisen upplevdes som besvärlig av vuxna i och utanför 

skolan. Ingen vuxen såg sambandet med sorgen eller de lät bli att tala om den.  

 

L2:s mormor dog då L2 var vuxen. Döden kom som befrielse, men efteråt uppstod en enorm 

saknad. Mormor finns ofta i L2:s tankar.  

 

M1 kom aldrig i kontakt med död i barndomen. Därför fanns ingen anledning att tala om den. 

För 5 år sedan dog M1:s svärfar. Partnern har haft svårt att prata om det och behållit mycket av 

sorgen inombords. Det har påverkat M1 mycket. Mer än sin egen saknad av svärfadern. I 

samtalet om svärfadern tystnar M1 och förblir tyst en lång stund innan M1 fortsätter:  

 
Jag är i en bubbla just nu. I förra veckan tog en lagkompis i mitt innebandylag sitt liv. 

Det fick mig att fundera över livet. Förut har jag levt här och nu. Plötsligt känner jag 

ångest att något ska hända barnen och jag känner rädsla för hur det ser ut i samhället.  

 

M2 har inget minne av att det talades om död i uppväxten. Ingen närstående dog, utan M2 var 

vuxen när far- och morföräldrar dog. Alla blev gamla, så det blev naturliga avslut på långa liv. 

 
Båda mina föräldrar lever. De har fått långa liv precis som mina mor- och farföräldrar. 

Vi har aldrig talat om döden eller hur begravningar ska vara. Det får ordna sig den 

dagen då det är dags. Det skulle inte förvåna mig om det bara är tvärt slut efter det här 

livet. Bäst att passa på att göra det så bra som möjligt, om det här är enda chansen. 

 

2.1.2 Pedagogens religiösa tradition 
 

F1 har ingen direkt relation till tro eller kyrka, men tycker det är mysigt att komma in i kyrkor. 

Ibland grubblar F1, men kallar det inte för tro. Som barn gick F2 i söndagsskolan och lärde sig 

bönen Gud som haver barnen kär. F2 ber fortfarande. Både förskrivna böner och med egna ord.  

Sonens sjukdom har varit en kamp, en positiv kamp. Familjen har förenats och det har 

blivit tydligt hur vi har kompletterat varandra. Jag sköter bönekampen och min partner 

sköter samtalskampen. Ett möte mellan gudomligt och världsligt.  

 

F3 minns julen som viktig i barndomen och mormor bad alltid aftonbön med F3.  

 
 Mormor sa också alltid Bye, bye. När jag blev äldre och medveten om engelska, så 

frågade jag varför hon sa så. Hon menade att det betydde Gud beskyddar dig. Jag 
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visste att det inte betydde det, men innebörden av mormors ord sitter djupt inom mig. 

Jag litar på beskyddet.  

 

F3 besöker sällan kyrkogårdar. Istället tänder F3 ljus hemma vid köksbordet eller i kyrkan och 

minns dem hon saknar. F3 tror att det är barndomens resultatlösa sökande efter morfar på 

kyrkogården som gör att hon helst inte går dit. F4 gick i söndagsskolan. I hemmet var inte tro 

eller religion något som aktualiserades. F4 tror att det finns något större än vi människor, en 

Gud.  

L1 har inga religiösa traditioner ifrån barndomshemmet. L1 kom i kontakt med kyrkan genom 

en kompis. Går då och då till kyrkan.  

 
Tro. Jag är på den nivån att tro är spännande och intressant. Men hur jag ska tro eller 

vad tro är, det har jag inte kommit fram till ännu.  

 

L2 har positiva minnen från kyrkan i barndomen. Mormor var kyrkvärd och L2 fick följa med 

och hjälpa till. L2 fick lära sig Gud som haver barnen kär. L2 minns att de sjöng mycket. 

Speciellt första advent och julen var viktiga i hemmet. Tron var vardag i barndomen för L2. 

Därefter kom en rebellisk tid. På senare år har delar av kristen tron återerövrats. Jesus, Bibeln 

och goda levnadsregler. Mycket negativt i religioners namn stör.  

 

M1 var med i kyrkans barntimmar och sjöng senare i kyrkokören i uppväxten. 

 
Jag har blivit en sådan där typisk svensk som lever sekulariserat, men tycker att kyrkan 

är fin och ska vara kvar. Tradition och kultur. Jag kommer till kyrkan i påsk, advent, 

jul och vid dop, bröllop och begravningar förstås. Sådant vill jag helst ha i kyrkan.  

M2 kom inte i kontakt med kyrkan i uppväxten. Inte mer än vid skolavslutningar som M2 

upplevde som högtidlighet med vackra blommor, sång och musik. M2 funderar inte på tro. 

I svåra stunder kanske jag kan sträcka mig till att erkänna att jag ber. Det är då mer 

som att det finns en jultomte uppe i himlen. Jag köpslår nog mer med den jag ber till 

än en ärligt riktad bön. Ibland kan jag avundas dem som tror.  

 

2.1.3. Pedagogens utbildning 
 

F1 studerade social linje på gymnasiet 2 år. Därefter reste F1 till Hawaii som aupair. Vid 

hemkomst studerade F1 på barnskötarutbildning 1 år och har arbetat på förskolan i drygt 25 år. 

F2 studerade på barnskötarutbildning 2 år och kompletterade med en förkortad 

förskollärarutbildning 1 år. F2 har arbetat på förskolan i drygt 25 år.  



22 
 

F3 studerade till barnskötare 1 år och har arbetat på förskolan i knappt 25 år. F4 utbildade sig 

tidigt till barnskötare 2 år, men valde att arbeta i affär många år. Tog upp barninriktningen igen 

och studerade på förskollärarutbildningen 1 år. F4 har arbetat på förskolan i drygt 20 år. L1 

studerade på fritidsledarutbildning 2,5 år. Därefter arbete som elevassistent 6 månader. L1 har 

arbetat på lågstadiet i 30 år. L2 utbildade sig för till förskollärare. Arbetade i 15 år som det. 

Studerade på Kom Vux och därefter till grundskollärare. Har arbetat på lågstadiet i 15 år.  

M1 studerade teckenspråk 3 år och utbildade sig därefter till matte- och NO-lärare för åk. 4-9. 

Har arbetat som lärare på mellanstadiet 10 år. M2 är utbildad grundskollärare åk. 4-9 och har i 

huvudsak ämnena svenska, matte och geografi. M2 har arbetat i skolvärlden snart 30 år. På 

frågorna om pedagogens utbildning på något sätt påverkat pedagogens syn på existentiella 

frågor eller om det i utbildningen ingick någon del om krishantering och att möta barn i sorg 

svarar alla informanterna ett tydligt nej.  

 

2.2 Barns tankar om döden i förskola och skola 
 

Under denna rubrik presenteras intervjumaterialets andra del som fokuserar på situationer som 

aktualiserar död. I underrubriker behandlas pedagogernas bemötande i dessa situationer samt 

deras behov av samverkan i bemötandet.  

F1 berättar att barn i förskolan oftast tar upp död i samband med någon annan händelse. Ibland 

går förskolan till biblioteket och lånar böcker. Vid en sagostund kan boken ha en bild med en 

gravsten. Då kan ett barn berätta att någon har dött. Släkting, granne eller husdjur.  

 
Jag upplever att barnet talar personligare och mer innerligt om husdjurets död än till 

exempel en mormors död.  

 

Vidare berättar F1 att barn har ett ord för död. Antingen förstår de innebörden och skillnaden i 

ordet eller så gör de inte det. F1 exemplifierar med att ett barn kan ropa: Jag ska döda dig! 

Barnet tänker inte göra det bokstavligt, men ett annat barn kan ta detta på fullaste allvar och bli 

uppskrämt. Halloween aktualiserar död, men fokus ligger mer på spöken än döda personer.  

F2 har inte mött barns tankar om död på förskolan. Däremot finns det en annan typ av sorg 

närvarande som kan liknas med sorgen när någon har dött. 

 
På senare år har det kommit en ny typ av sorg i barns liv. Det rör sig om krångliga 

familjeförhållanden och upplevelser av flykt och osäkerhet i att vara i ett nytt land. 

Många barn har fått lämna far- och morföräldrar i flykten. Saknaden efter dem är 

liknande sorgen som om de vore döda. De vet inte om de någonsin träffas mer. 
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F3 menar att ordet död förekommer mest i lek. Några barn låtsas-skjuter på varandra och ropar: 

Du är död! Då ramlar ”den döde” på marken. F3 berättar om en flicka vars pappa dog. Flickan 

berättade enkelt och okonstlat om vad som hänt, blandat med barnperspektivet på hur en död 

person kommer till himlen:  

 
Precis innan pappa dog måste han ha fått lära sig hur man hoppar högt, för det var han 

tvungen att kunna för att komma ända upp till himlen.  

 

F4 tycker inte att tankar om död är vanligt förekommande i förskolan. Under cirka 20 år som 

F4 har arbetat är det bara en gång som det handlat om djup sorg i samband med att en pojkes 

pappa dog. Pojken var otröstlig och grät mycket. Allmänna frågor uppstår då och då. F4 

upplever att barnen är mycket accepterande och relativt orädda gällande död.  

 
Så här kan en fråga ställas: Vart tar alla döda människor vägen?  

 

L1 minns ett barn vars lillebror dog i plötslig spädbarnsdöd. Barnet konstaterade då och då att 

lillebror var i himlen. Mamman mådde mycket dåligt och var sjukskriven 3 år, vilket barnet 

oftare återkopplade till än till lillebrors död. L1 menar att barnen sällan kopplar ihop andras död 

med rädsla för egen död.  

 
När död blir ett samtalsämne är det vanligt att barn tycker det är bättre att få sova, som 

är ett uttryck för att dö, än att vara sjuk.  

 

L2 tycker att det skett en förändring i barns sätt att samtala om död på senare år. Förut kom det 

upp i samband med en persons eller husdjurs död. Nu kan film eller dataspel utlösa samtalet. 

L2 ser också en förändring med större öppenhet för att prata om sådant som är viktigt för barnet. 

Sådant som har varit förknippat med känslor har tidigare hållits kvar inombords i barnet i större 

utsträckning. I och med utökad invandring har nya typer av berättelser blivit vanliga i 

klassrummet. Sådana frågor som L2 benämner livsfrågor tar mer tid och plats. 

 
En vanlig skoldag berättade 2 afrikanska pojkar hur de sett släktingar blivit avrättade 

i hemlandet. De hade blivit brända levande i bilar.  

 

M1 påpekar att det kan dröja flera år innan barn börjar prata om upplevd död. Ett barn kan 

berätta om att katten har dött. Då kan ett annat barn haka på och berätta att morfar dog för 3 år 

sedan och barnet fortsätter berätta om olika familjemedlemmars känslor kring dödsfallet. 

 
När morfar dog var mamma jätteledsen jättelång tid. Hon grät en massa hela tiden.  
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M2 berättar att en kollega på skolan dog. Kollegan var också lärare till många av barnen. En 

del barn kunde bli ledsna lång tid därefter men oftast korta stunder. M2 minns att barnen pratade 

mer om döda husdjur än om deras döda lärare. Läraren dog utomlands och barnen hade många 

praktiska frågor kring hur kroppen skulle komma tillbaka till Sverige.  

 
På förslag av ett barn gjorde eleverna i klassen teckningar som sattes upp i biblioteket 

vid minnesbordet med ljus och foto på läraren. Barnen var mycket noggranna, 

eftertänksamma och tysta när de målade.  

 

2.2.1 Pedagogens bemötande av barns tankar om döden 
 

F1 upplever ingen rädsla för att möta barns tankar om döden. Tankarna kan komma något 

överrumplande och när F1 minst anar det. Om t.ex. en blomma har dött i en vas, kan ett barn 

berätta att farfar är död. F1 bekräftar med att berätta att F1:s farfar också är död. Ibland lånar 

förskolan böcker på temat död. F1 ser stor förändring i tid på hur bemötandet sker gällande 

barnets tankar om döden. För 15 år sedan var det mer tabubelagt att beröra ämnet. F2 svarar 

enbart på det som barnet frågar efter. Lika konkret som barnet frågar, lika konkret blir svaret. 

F3 använder begrepp som känns tryggt för F3 själv i bemötandet när ett barn frågar om vad F3 

tror händer när man dör. Tanken på himlen som en bra plats. Exempelvis en härlig äng. F4 

försöker undvika att lägga vuxnas känslor på barnets tankar om döden. F4 känner sig lugn i 

mötet med barnets tankar. Vid dödsfall har det hänt att föräldrar ordnat en minnesplats i 

närheten av förskolan. Barnen har frågat vad det är. Gruppen har gått dit och tittat på fotografier, 

ljus och blommor. F4 brukar svara att det tänds en ny stjärna på himlen när någon dör.  

L1 säger att barnen inte gråter öppet i skolan. De kan bli mer slutna i sig själva, mindre glada. 

Det kan därför vara svårt att bemöta barnet. Gråter någon är det naturligt att försöka trösta. När 

barnet själv tar initiativ att prata är det viktigt för L1 att prioritera samtalet framför andra 

skoluppgifter. L1 lyssnar mer än ger några förklaringar, men svarar på konkret ställda frågor. 

L1 är inte rädd för att säga att L1 inte vet.  

Jag tror det kan kallas dialog och utbyte av tankar. Jag har inga färdiga svar och är 

lika intresserad av att veta hur barnet tänker i livsfrågorna. Just dessa frågor tycker jag 

är ett tydligt område där vi blir mer jämlika människor i relationen, än kvar i rollerna 

som lärare och elev. 
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L2 känner inte rädsla för att samtala med barn om döden. L2 känner mer rädsla för vuxna och 

vad de ska tycka. På barnets frågor om vad som händer när man dör, brukar L2 svara att vi 

kanske lever vidare, som i ett kretslopp.  

M1 anser att skolschemat inte medger samtal om döden med barn, men att det finns behov av 

samtal kring livsfrågorna. Både när det inträffat dödsfall, men också i allmänhet. M1 säger att 

det skett en utveckling i M1:s bemötande genom åren. I början av läraryrket berättade en pojke 

att hans syster dött. Det skedde i en lässamling. M1 blev överrumplad och svarade: Nej, har 

hon?  

Idag hade jag svarat annorlunda. Absolut inte med ett nekande nej. Systern hade dött 

och jag inleder med ett nej. Dessutom med en fråga innan vi lämnar ämnet. Det tänker 

jag ofta på. Det är inte fel att fråga, men mer öppet än mitt första plumpa försök.  

M2 upplever att det är svårt att prata med barn om deras tankar kring döden. M2 anser att det 

är besvärande eftersom frågorna kommer mitt i någon skolaktivitet då klassen gör annat. 

Situationen kräver då att M2 får be barnet vänta. Ibland tar M2 upp frågan igen, men då verkar 

det överspelat för barnet. M2 säger sig inte ha några bra svar på barnens frågor om döden.  

Idag är det inte bara Gud i den kristna tron, utan nu är det Allah och många andra 

religioners gudar. En del barn kopplar inte ihop död med någon tro alls. Det är inte 

helt lätt att veta hur svaret ska vara för att passa alla.  

2.2.2 Pedagogens samverkansbehov 
 

F1 säger att det finns en pärm med handlingsplan för krissituationer. I det akuta läget kontaktas 

chef och krisgrupp. För personalen finns möjlighet att få stöd via Kommunhälsan. Förskolan 

samverkar med BVC (Barnavårdscentralen) och EHT (Elevhälsanteamet) gällande stöd för 

barnen. F1 saknar regelbunden handledning. Känslomässig bearbetning görs med kollegor. F1 

anser att som pedagog är man stöd för barn, föräldrar och kollegor. F2 svarar identiskt med F1 

med tillägget att F2 önskar att kyrkan som är van att arbeta med död, skulle vara en given 

samverkanspartner och givetvis med företrädare för andra religioner. Även F3:s svar 

överensstämmer med F1 och F2. Likt F2 svarar F3 att kyrkans hjälp skulle vara välkommen i 

situationer där döden bearbetas.  

F4 påpekar bristen på samtalshjälp för pedagogerna. Det finns handlingsplan, krisgrupp och 

samverkanspartners för barn och pedagoger vid kriser, men vid andra händelser som hör till 

vardagen på förskolan, exempelvis vårdnadstvister, skyddade identiteter och 

flyktingproblematik är pedagogerna hänvisade till varandra i bearbetningen.  
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När vi talar om sorg förknippar vi ofta den med att någon har dött. En hjärtskärande 

vårdnadstvist, ett liv med skyddad identitet eller ett liv på flykt ligger nära till hands 

att klassas som sorg. Där är förskolan inte rustad i sitt bemötande. Vi saknar kunskap. 

Både om det mångkulturella samhället och det mångreligiösa samhället. Barnen blir 

våra pedagoger och vårt bemötande blir därefter.  

L1 säger att skolan har handlingsplaner för olika kriser. Vid kris kontaktas alltid rektorn. Det 

finns ett samarbete med prästen i församlingen nära skolan, men L1 önskar att kyrkan fanns 

med i utökad samverkan. L2 svarar som L1 och tillägger att det vore önskvärt med samverkan 

med flera religioners företrädare och POSOM. M1 säger att det finns handlingsplaner för kriser, 

men att M1 är dåligt insatt i dem. Skulle det hända något är det rektorn som kontaktas. I 

dagsläget finns samverkan med Kommunhälsan för pedagogerna och med Elevhälsan för 

eleverna. Kyrkan och övriga religioners företrädare vore önskvärda samverkanspartners. Även 

POSOM. M2 vet att det finns handlingsplaner i en pärm, men den är inte komplett. M2 saknar 

vidareutbildning som aktualiserar sådana här frågor. Både M1 och M2 nämner att schemat i 

skolan är överfyllt och att kontakten med hemmen tar mycket tid att det sällan finns tid att 

reflektera över de här viktiga frågorna. M1 uttrycker det så här:  

Tyvärr har resurserna i antal pedagogtjänster minskat på senare år. Samtidigt får 

klasserna fler elever med krävande problematik. Vi koncentrerar oss på 

undervisningen. Vi hinner inte med relationsbyggandet. Samverkansbehovet är därför 

enormt. Vi behöver fler vuxna i skolmiljön idag. Helst redan igår.  

2.3 Korrelation i teckenspråkskommunikationen mellan pedagog 
och barn 

 
Under denna rubrik presenteras intervjumaterialets tredje och sista del som fokuserar på 

teckenspråkskommunikationen. Dels hur den fungerar i vardagssituationer på förskolan och i 

skolan och dels i pedagogens bemötande av barns tankar om döden.  

2.3.1 Vardagskommunikation 

F1 klarar att kommunicera på teckenspråk och tecken som stöd med barnen på deras olika nivåer 

beroende på deras ålder och språkliga utveckling. Till vardagskommunikation räknar F1 in ute- 

och innelek, mat, samlingar, utflykter, kläder, familj, djur, väder och känslor m.m. F1 klarar 

hjälpligt att kommunicera på teckenspråk till döva föräldrar, men känner sig begränsad och vid 

vissa tillfällen behövs teckenspråkstolk.  

F2 har själv en döv son och familjen använder teckenspråk i hemmet. F2 får ofta hjälpa till i 

olika situationer där kollegorna kör fast i kommunikationen med döva och hörselskadade barn. 
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F2 menar att det är stor skillnad mellan ett vuxet teckenspråk och ett barns teckenspråk. Det är 

också skillnad på teckenspråk i barnens olika åldrar. Mycket beror på hur finmotoriken 

utvecklas.  

F3 har hjälpliga teckenspråkskunskaper och känner osäkerhet i vardagskommunikationen. F3 

försöker avläsa vad barnet menar. Ofta är barnen tålmodiga att försöka få pedagogerna att 

förstå, men det händer att det blir frustration och ilska. Några barn reagerar med att ge upp och 

inleda kommunikation med någon annan.  

F4 säger att kommunikationen är mycket svenskpåverkad. Inte bara hos F4, utan överlag hos 

pedagogerna. De talar svenska pedagoger emellan, vid samlingar, vid matborden och vid lek. 

Det är egentligen bara när F4 vänder sig till ett barn i taget som F4 använder 

teckenkommunikation och då främst tecken som stöd.  

L1 och L2 svarar överensstämmande angående teckenspråkskommunikationen i 

vardagssituationer. I klassrummet och i olika ämnen fungerar kommunikationen hjälpligt. 

Ibland använder de sig av specialpedagoger med mer teckenspråkskompetens som tolkar. M1 

har inga problem att kommunicera med barnen på teckenspråk i vardagliga situationer. M2 

känner sig begränsad i teckenspråkskommunikationen och förlitar sig mycket på att de 

personliga assistenter, som finns i klassrummen som resurs för döva och hörselskadade barn, 

teckenspråkstolkar. Undervisningen sker på det språk som pedagogen har enklast för, talad 

svenska.  

2.3.2 Kommunikation i livsfrågor 

F1 klarar att kommunicera kring känslor, men har inte så kallade kyrkliga tecken som kan 

behövas i frågor som rör begravning. F1 klarar inte att kommunicera med teckenspråk till döva 

föräldrar då det gäller att informera eller berätta om en speciell inträffad händelse.  

F2 tycker sig hålla en mycket låg teckenspråkig nivå när det gäller känslor överlag, men 

kyrkliga tecken i synnerhet.  

F3 behärskar inte kommunikationen med känslor överhuvudtaget.  

Jag klarar att fråga: Varför arg du? Jag kan också förstå svaret om det rör sig om att 

något barn har tagit en spade för någon annan i sandlådan eller om barnet vill gunga 

när alla gungor är upptagna. Det är sådant som hör vardagen till i förskolan. Trötthet, 

irritation och att någon är ledsen. Sådant som inte händer så ofta, ja, det behöver inte 

handla om dödsfall, utan sådant som inte sitter i ryggmärgen, då brister 

kommunikationen på teckenspråk.  
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F4 säger sig sakna tecken för livsfrågor och att kommunikation kring död inte är möjligt för F4. 

I sådana situationer får F4 förlita sig på andra pedagoger och får fråga om språkhjälp.  

L1 och L2 anser att det är svårt att föra kommunikation om känslor och speciellt saknas 

teckenspråkig kompetens vad det gäller krishantering, sorgebearbetning och sådana praktiska 

saker som begravning och kyrkliga tecken. Vid skolavslutningar, besök i kyrkan vid påsk och 

jul använder de ofta en anställd teckenspråkskunnig person från kyrkan. Både L1 och L2 ser 

den resursen som en möjlig hjälp om något speciellt skulle hända i klassen. M1 behärskar 

teckenspråkskommunikationen även när det gäller mer djupgående kommunikation. 

Tanken från början var att jag skulle arbeta som teckenspråkstolk. I mötet med barn 

som bär på en svår upplevelse är jag tacksam för att det inte finns något hinder hos 

mig i språket att dela bördan eller ha möjlighet att kommunicera hur vi går vidare. 

M1 upplever det dock som en belastning att även behöva ställa upp som tolk när andra 

pedagoger på skolan inte klarar av teckenspråkskommunikationen i vissa situationer. M2 

använder sitt första språk, dvs. talad svenska i sådana områden som berör död m.fl. Någon 

annan pedagog eller personliga assistenter får hjälpa till med teckenspråkstolkning.  
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3. Analys och resultat 

Tage Kurtén menar att forskningen bör riktas för studier av konkreta människor i konkreta 

sammanhang för att förstå samhälle, kultur och mänskligt liv.48 För att försöka förstå arbetet 

med döva och hörselskadade barns och deras pedagogers situation i förskola och skola, den 

språkliga dövkulturen och bemötandet av barns tankar om döden har uppsatsens forskning 

riktats till åtta pedagoger i deras arbetsmiljö med döva och hörselskadade barn. I detta kapitel 

följer en analys av det insamlade materialet som presenterades i föregående kapitel. Jag har valt 

att dela in analysen i tre delar, där intervjuns olika delar och svaren på frågorna inom de olika 

delarna tangerar varandra:  

1. Pedagogens erfarenhet av död samt barns tankar om döden.  

2. Bemötande av barnets tankar om döden och teckenspråkskommunikation. 

3. Meningstolkande sammanhang och behov av samverkan.  

3.1 Döden 

I uppsatsens metodavsnitt presenterades en gemensam utgångspunkt för varje intervju, en text 

om döden, som konstaterar att frågor om döden kan vara svåra. En del människor vill inte 

samtala om döden.49 De åtta pedagogerna svarade öppenhjärtigt och några av dem gav plats för 

stora förtroenden i sitt berättande om svår sjukdom, missfall och dödsfall av närstående person.  

3.1.1 Pedagogens livserfarenhet av död 
 

Hälften av pedagogerna har erfarenhet av död i uppväxten när en anhörig eller annan närstående 

person dog. Några av dem hade ingen vuxen att samtala med om döden. En fick möjlighet att 

samtala med vuxna.  

Två av åtta pedagoger mötte inte död i tidig ålder och ytterligare en pedagog minns inte. Den 

åttonde pedagogen fick erfarenhet av död genom att stå bredvid en kompis som förlorade sin 

pappa. Pedagogen fick möjlighet att samtala med vuxna om det inträffade. Alla pedagoger har 

mött död och gått genom ett eget sorgearbete i vuxen ålder.  

Analysen ger resultatet att det har reflekterats och bearbetats död i uppväxten hos pedagogerna 

och de har därmed med sig den erfarenheten vidare i livet. I vuxen ålder har alla pedagoger 

bearbetat död och bär således på den erfarenheten.  

                                                           
48 Bråkenhielm, Essunger, Westerlund (red.). Livet enligt människan, s.143.  
49 Lendahls, Möllerberg. Människan och livsfrågorna, s.48. 
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3.1.2 Mötet med barns tankar om döden 
 

De flesta pedagoger har erfarenhet av mötet med barns tankar om död. Två av pedagogerna 

lyfter fram en ny typ av samtalsämne som tenderar att likna tankar om död och det är det skede 

då barn talar om flykt. Analysen ger resultatet att pedagogerna på något sätt har kommit i 

kontakt med barns tankar om döden. Den pedagog som inte mött barns tankar om död är en av 

två pedagoger som jämställer samtal om flykt med samtal om död och då är resultatet att hela 

gruppen av pedagoger på något sätt har mött barns tankar om döden eller åtminstone om barnet 

någon gång ska kunna träffa den saknade personen på något sätt.  

3.2 Bemötande och teckenspråkskommunikation 

 
De båda arbetsplatserna, där intervjuerna är genomförda, har hemsidor som poängterar vikten 

av ett gemensamt språk, god språkmiljö och att barn utvecklas i dialog med andra. Pedagogerna 

har specialpedagogisk kompetens och mångfalden av språk ses som en tillgång. 

3.2.1 Pedagogens bemötande av barns tankar om döden 

En pedagog uttalar tydligt att det är svårt att möta barns tankar om döden. De flesta pedagogerna 

uttrycker inga känslor, varken oro eller lugn inför mötet med barns tankar om döden. Analysen 

ger resultatet att pedagogerna uttrycker en öppenhet för samtal med barnen om döden. Två 

pedagoger känner sig begränsade av tidsbrist och prioriterar ordinarie skolundervisning före ett 

bemötande av barnens tankar om döden.  

3.2.2 Teckenspråkskommunikation 
 

Alla åtta pedagoger är hörande och har talad svenska som sitt första språk. I det insamlade 

intervjumaterialet görs en uppdelning mellan teckenspråket i vardagskommunikation och 

teckenspråket i djupare kommunikation som det blir när det gäller livsfrågor. Tre av åtta 

pedagoger har en god teckenspråkig vardagskommunikation. En av de tre pedagogerna gör en 

uppdelning i vardagskommunikationen om den riktas till barn eller till vuxna, exempelvis 

barnets döva förälder. Pedagogen anser att det fungerar bra att kommunicera med barnet på 

teckenspråk, men att det är betydligt svårare att kommunicera med en vuxen.  

De fem pedagoger som återstår har brister i sin teckenspråkiga vardagskommunikation. En 

pedagog känner sig mycket osäker. En annan av de fem säger att teckenspråket är mycket 

svenskpåverkat och liknar mer tecken som stöd eller tecknad lätt svenska. Tre pedagoger får 

förlita sig på personliga assistenter och specialpedagoger som får bli teckenspråkstolkar. Dessa 
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tre pedagoger beskriver sin vardagskommunikation på teckenspråk som hjälplig eller mycket 

begränsad.  

Av de tre pedagoger som ansåg sig ha en god vardagskommunikation på teckenspråk anser två 

pedagoger klara av att kommunicera på teckenspråk med barnet om barnets tankar om döden. 

För en av pedagogerna är teckenförrådet dock begränsat. Pedagogen gör också en uppdelning i 

teckenspråket gällande livsfrågor om det ska kommuniceras med barn eller vuxna. Pedagogen 

klarar inte att kommunicera med vuxna på grund av för stora brister i teckenförrådet.  

Den andre pedagogen som anser sig kunna kommunicera livsfrågor med barn, tycker att det är 

ansträngande att ställa upp som tolk till kollegor som inte behärskar teckenspråket i sådana 

situationer. De fem pedagoger som i vardaglig kommunikation tar hjälp av personlig assistent 

och specialpedagog får göra detsamma när det gäller djupare teckenspråkskommunikation. Fyra 

av dessa fem pedagoger säger att de helt saknar kunskap i sådana tecken och den femte säger 

sig använda talad svenska. Barnet får avläsa på läpparna och utöver det används tolk. Analysen 

ger resultatet att teckenspråkskompetensen är låg hos pedagogerna i både 

vardagskommunikation och i den djupare kommunikationen som berör livsfrågorna.  

3.3 Meningstolkande sammanhang och samverkansbehov 
 

I uppsatsens teoridel omnämns Maria Essunger som menar att livsfrågor söker svar och kräver 

handlingsberedskap. I människans djupaste existens ingår att leva i en flerfaldig relation.50 

Barnets nya kunskap måste fogas in i ett meningstolkande sammanhang poängterar Björklund 

och Eriksson. De menar att ett sådant meningstolkande sammanhang kan vara en religiös tro.51  

3.3.1 Kyrka 
 

Alla pedagoger har en relation till kyrkan. Hälften av pedagogerna använder ordet tro för att 

beskriva sin relation till kyrkan. Ett par pedagoger förknippar kyrkan med kyrkorummet. En av 

pedagogerna tycker att kyrkorummet är mysigt och en pedagog förklarar kyrkorummets 

betydelse med att det står för tradition och kultur. Hälften av pedagogerna använder ordet bön 

för att beskriva sin relation till kyrka, till tro och religiösa traditioner. Analysen ger resultatet 

att alla pedagoger på olika sätt har tankar om tro eller icke-tro och står i kontakt med ett 

meningstolkande sammanhang som kyrkan representerar.  

 
 

                                                           
50 Bråkenhielm, Essunger, Westerlund (red.). Livet enligt människan, s.72.  
51 Björklund, Eriksson. Barnet i mötet med livets mörka sidor, s.52.  
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3.3.2 Samverkan 
 

Analysen ger resultatet att pedagogerna har tillgång till handlingsplan samt chef och krisgrupp 

vid svåra krissituationer. Hälften av pedagogerna nämner redan befintlig samverkan med 

kommunala instanser och med landstinget, Kommunhälsan för personalens del och BVC och 

Elevhälsan för barnens del. Flertalet pedagoger önskar samverkan med representanter från olika 

religiösa traditioner. Några pedagoger önskar samverkan med instanser som kan ge 

handledning, samtalshjälp samt utbildning. En pedagog uttrycker stark önskan om samverkan 

överlag och framför allt för att få tillgång till fler vuxna i skolmiljö, eftersom det är en stor brist 

i dagens skola. 

4. Diskussion och slutsats  

4.1 Pedagogernas livserfarenhet  

Fyra av pedagogerna har erfarenhet av död i uppväxten när en anhörig eller annan närstående 

dog. Tre av dem hade ingen vuxen som samtalade med dem eller försökte bygga upp en 

förtroendefull kommunikation som Stig Jonsson och Annika Hagström menar är nödvändigt 

för att förstå barnets upplevelser, känslor och rädsla.52 Det framträder hos dessa tre pedagoger 

att det som inte bearbetades som barn har följt med i tankar och känslor genom livet. En av de 

tre pedagogerna pratar fortfarande med den döde vid graven, fast det vilar fler anhöriga i samma 

grav. En har idag svårt att prata om död och en annan av de tre har alltid den person som avled 

i pedagogens barndom i tanken då andra avlider. Det är svårt att avgöra om det beror på 

resursbrist eller bristande kunskap hos de vuxna i pedagogernas barndom, men avsaknaden av 

adekvata insatser kan här sägas ha förlängt skadan hos barnet.  

Den fjärde pedagogen fick möjlighet att samtala och upplevde därmed stor tröst från flera 

vuxna. Två pedagoger mötte inte död i tidig ålder och en av pedagogerna minns inte. En 

pedagog fick erfarenhet av död genom att stå vid sidan av kompisen som förlorade sin pappa. 

Pedagogen hade möjlighet att samtala med vuxna, men det hade inte kompisen vars sorg ledde 

till ett självskadebeteende.  

4.2 Barns tankar om döden  

En av pedagogerna har i sitt arbete inte mött något barn som har talat om döden. Tillsammans 

med ytterligare en pedagog nämns dock en ny typ av samtalsämne som tenderar att likna sorg 

                                                           
52Jonsson, Hagström. En bro över mörka vatten, s.122f.  
 



33 
 

och det är det skede då barn talar om flykt och därigenom förlust av relation med nära anhöriga. 

De övriga sju pedagogerna har erfarenhet av mötet med barnens tankar om döden. Antingen 

genom att barnet har förlorat en nära anhörig eller att ämnet kommer upp när tankarna väcks i 

samband med bokläsning, filmvisning eller dataspelsanvändning.  

En pedagog lyfter fram att barnets tankar om döden kan komma plötsligt och oväntat. Ibland i 

direkt samband med att det har skett, men det är inte heller ovanligt att det sker flera år efter 

dödsfallet. Det är olika från barn till barn hur de hanterar tankar på döden. En del gråter mycket 

och andra har samma agerande som vid lek om död. Samtalen rör sig ofta på en praktisk nivå 

och på ett mycket okonstlat och enkelt sätt. En pedagog säger att barn är mycket accepterande 

och orädda för döden. Barn uppvisar inte rädsla för sin egen död när det talas om andras död. 

Det förefaller som om den lille pojken som miste sin lillebror i plötslig spädbarnsdöd agerade 

lugnt och med praktisk inriktning på själva dödsfallet, men led och upplevde ett trauma pga. 

mammans mycket djupa sorg och medföljande långa sjukskrivning.  

Det pedagogerna berättar om deras kontakt med barns tankar om döden, styrker att det finns ett 

behov hos barnen att bearbeta och reflektera över upplevelser och av den egna personen i 

relation till livet i stort som Malin Löfstedt framhåller.53  

4.3 Bemötande av barns tankar om döden  

Tre av pedagogerna inleder med att tala om deras känslor i mötet med barns tankar om döden. 

De menar att de inte känner rädsla, utan det finns lugn i mötet. Av de övriga fem pedagogerna 

är det endast en som uttrycker att det känns svårt att möta barnens tankar om döden. Jag anser 

att svårigheten verkar vara uppdelad på att pedagogen menar att det inte finns några bra svar 

för pedagogen att ge och att det stör i det pågående skolschemat. Maria Essunger menar att det 

finns inga slutgiltiga svar i sådana här frågor, vilket skulle kunna vara en god hjälp för 

pedagogen att förstå.54 Vidare menar Essunger att frågorna karaktäriseras av en hög 

angelägenhetsgrad55  och det skulle också kunna stödja pedagogen att prioritera dessa framför 

undervisningen just i det skede då frågorna uppkommer.  

Ytterligare en pedagog, som ställer sig välvillig till att möta barns tankar om döden och som 

dessutom har identifierat ett stort behov hos barn att tala om livsfrågor, menar att det beror på 

tidsbrist att det inte görs. Den höga angelägenhetsgraden som Essunger anslår ställs åt sidan för 

                                                           
53 Bråkenhielm, Essunger, Westerlund (Red.). Livet enligt människan, s.386. 
54 Bråkenhielm, Essunger, Westerlund (Red.). Livet enligt människan, s.72. 
55 Ibid.  
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de ordinarie skoluppgifterna på schemat. En pedagog bekräftar dock Essungers teori om 

angelägenhetsgraden och prioriterar att samtala om barnets tankar om döden. Pedagogens 

agerande stämmer också bra överens med det som Essunger skriver om öppna existentiella 

frågor. De har inga slutgiltiga svar. Pedagogen menar att det finns inga förklaringar, utan mer 

ett utbytande av tankar. Jag ser här en sådan relation som Rune Larsson talar om, en 

ömsesidighet mellan subjekt som skapar ny kunskap.56 Pedagogen menar att svårigheten i mötet 

med barns tankar om döden är just att bemöta dem om pedagogen inte är medveten om att 

tankarna finns. Många barn gråter inte öppet, utan det kräver en vakenhet hos pedagogen att 

tolka andra signaler än tårar eller att barnet självt aktivt ta första steget till samtal.  

Två av pedagogerna svarar varken med att beskriva pedagogens känslor i mötet med barns 

tankar om döden eller med beskrivningen om det är svårt eller enkelt. Det finns dock inget hos 

de två som tyder på en avoghet att bemöta tankarna. En av de två är tydlig med att säga att det 

enbart blir ett konkret svar på en konkret fråga. Är frågan ställd så att det för pedagogen går att 

endast svara ja, nej eller vet inte, så gör pedagogen det. Detta behöver definitivt inte innebära 

att det blir ett slutgiltigt svar, men frågan är om inte samtalets utveckling mycket ligger på 

barnets ansvar med följdfrågor eller med att nya tankar måste framföras. Barnet får därmed inte 

mycket hjälp av pedagogen att foga in den nya kunskapen i ett meningstolkande sammanhang 

som i mångt och mycket innebär en ömsesidig relation enligt Larsson.57  

4.4 Teckenspråkskommunikation  

Björn Vikström skriver att det behövs ett språk för att kunna samtala. Vår första relation till 

språket, menar Vikström, är att lyssna.58 Vikström riktar då in sig på talade språk. För döva och 

hörselskadade barn och människor som de ska kommunicera med är den första relationen till 

språket att se. I förskolan och i skolan, där undervisningen sker för döva och hörselskadade 

barn, är alla intervjuade pedagoger hörande och har det svenska, talade språket som sitt första 

språk. Rune Larsson menar att det tar tid och kräver uthållighet att lära sig ett språk i en ny 

kultur59, i detta fall dövkulturen. I analysen av det språkliga materialet som framkommer i 

intervjun väljer jag att skilja på vardaglig teckenspråkskommunikation och djupare 

relationskommunikation som rör känslor och kommunikation om död.  

 

 

                                                           
56 Larsson. Samtal vid brunnar, s.38ff.  
57 Ibid. 
58 Vikström. Den skapande läsaren, s.54.  
59 Larsson, Samtal vid brunnar, s.41f. 
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4.4.1 Vardagskommunikation  

Tre av de åtta pedagogerna har en god teckenspråkig vardagskommunikation. En av dessa tre 

pedagoger skiljer också på vardagskommunikation med barn och med vuxna, exempelvis 

barnets döva förälder. Det fungerar bra att kommunicera med barnet, men är betydligt svårare 

att kommunicera med en vuxen. Jag anser att det kan ha olika förklaringar. Det kan handla om 

rolltagande, vuxen och barn. Med en vuxen förälder blir parterna mer jämlikar och pedagogen 

kan uppfatta att denne granskas av den teckenspråkiga föräldern om hur det står till med 

teckenspråksnivån. Det kan skapa nervositet, vilket aldrig är positivt för språkproduktion. Det 

kan också vara så att ämnesområdena blir på en annan nivå och att teckenförrådet skiljer sig 

mellan vardagskommunikation med barn och vardagskommunikation med vuxna. Här skiljer 

det sig med all säkerhet inte något mellan hörande barns ordförråd och döva barns teckenförråd.  

Fem pedagoger påpekar brister i sin vardagskommunikation på teckenspråk. Den yttrar sig dock 

på olika sätt. En pedagog säger sig vara osäker. Pedagogen försöker anstränga sig att förstå och 

viker inte undan, men märker att det uppstår frustration och ilska hos en del barn när pedagogen 

inte knäcker koden till kommunikationen omedelbart. Några barn visar inga starka känslor, utan 

vänder sig till någon annan pedagog för kommunikation.  

En pedagog menar att dennes teckenspråkskommunikation är mycket svenskpåverkad och 

egentligen inte kan kallas teckenspråk utan är tecken som stöd till svenskt tal eller tecknad lätt 

svenska. Pedagogen säger att det talas mycket svenska i olika sammanhang på förskolan, trots 

att det är en miljö för döva och hörselskadade barn. Pedagogens kommunikation fungerar med 

ett barn i taget, vilket kan förklaras med att det då är lättare att fokusera på mimik, 

läppavläsning, ögonriktning och manuella tecken. Vid större grupper kan andra ljud och rörelser 

störa teckenavläsningen.  

Tre pedagoger förlitar sig på personliga assistenter och specialpedagoger med större 

teckenspråkskunskap än hos pedagogerna själva. De beskriver sina vardagliga 

teckenspråkskunskaper som hjälpliga och begränsade. När pedagogen använder talad svenska 

så riktar sig pedagogen till hörande barn i klassrummet och döva barn får undervisningen tolkad 

till teckenspråk av sina personliga assistenter. Då och då använder pedagogen både talad 

svenska och teckenspråk, vilket får till följd att två olika grammatiker kolliderar. Antingen 

påverkas den talade svenskan negativ och upplevs förvrängd av hörande barn eller så påverkas 

teckenspråket negativt av döva barn och kan mer liknas vid tecken som stöd. Det vill säga inte 

ett fullvärdigt språk, teckenspråk. 
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4.4.2 Kommunikation i livsfrågor  

Med denna begränsade teckenspråkiga vardagskommunikation hos fem av de åtta pedagoger 

ligger det nära till hands att ana att det inte uppvisar något förbättrat resultat när det kommer 

till den teckenspråkiga kommunikationen gällande känslor och i detta fall bearbetning av sorg. 

Jag inleder med att diskutera svaren hos de tre pedagoger som ansåg sig ha en god 

vardagskommunikation på teckenspråk. En av de tre pedagogerna klarar av att samtala med 

barnen om deras tankar om döden. Men teckenförrådet är begränsat. Pedagogen saknar de s.k. 

kyrkliga tecknen som har med begravning att göra. Pedagogen kan inte heller kommunicera 

med barnets döva förälder inom detta ämnesområde. Av de återstående två pedagogerna med 

god vardagskommunikation är spannet brett i den fördjupade teckenspråkskommunikationen, 

där den ene säger sig ha mycket låg kunskapsnivå och den andra säger sig ha god kunskapsnivå 

och klarar att samtala om barnets tankar om döden. Pedagogen som är självständig i sitt 

kommunicerande säger dock att det är besvärande att ofta behöva agera tolk till kollegor som 

inte behärskar denna nivå i kommunikationen med barn. (Tvåvägskommunikation).  

De fem pedagoger som i vardaglig kommunikation tar hjälp av personlig assistent och 

specialpedagog får göra detsamma när det gäller djupare teckenspråkskommunikation. Fyra av 

dessa fem pedagoger säger att de helt saknar kunskap i sådana tecken och den femte säger sig 

använda talad svenska, så barnet får avläsa på läpparna och utöver det används tolk. Det 

analyserade materialet visar att teckenspråkskompetensen är låg hos majoriteten av 

pedagogerna i både vardagskommunikationen och i den djupare kommunikationen som berör 

livsfrågorna. När det kommer till samtal om livsfrågor är det endast en av åtta pedagoger som 

kan föra en kommunikation ansikte mot ansikte med ett barn. Barnet kan därmed i stort sett inte 

bearbeta och reflektera över upplevd död och sätta det i relation till livet i stort. Det brister i 

kunskap så primärt som vid språket.  

4.5 Meningstolkande sammanhang  

Lars Björklund och Bernt Eriksson skriver att vi människor, både barn och vuxna, behöver 

känna hopp, tillit, trygghet, känsla av mening och helhet, tillhörighet och livsmod när vi möter 

död. Den nya kunskap vi erfar behöver fogas in i ett meningstolkande sammanhang, som 

exempelvis en religiös tro.60 Maria Essunger menar att livsfrågor som ställs söker svar och 

manar till handlingsberedskap.61 Denna handlingsberedskap anser jag kan vara något som kan 

                                                           
60 Björklund, Eriksson. Barnet i mötet med livets mörka sidor, s.33. 
61 Bråkenhielm, Essunger, Westerlund (Red.). Livet enligt människan, s.72. 
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ha förberetts hos pedagogerna genom deras egna erfarenheter från uppväxten och vidare genom 

livet. I brist på den erfarenheten kan det finnas behov av samverkan med andra parter som kan 

ställa sin kunskap och sin erfarenhet till förfogande.  

Alla åtta pedagoger har en relation eller åtminstone anknytning till kyrkan. Det varierar hur det 

yttrar sig. Fyra av pedagogerna använder ordet tro för att beskriva sin relation till kyrkan. Allt 

från barnatro till en tro i utvecklingsfas och en av pedagogerna säger sig ha en tro på Gud. Två 

av pedagogerna förknippar kyrkan mer med kyrkorummet än med tro. En av dessa två 

pedagoger menar att det är mysigt i kyrkan, men för övrigt finns det enligt pedagogen själv 

ingen tro. Jag anser dock att pedagogens grubblerier som pedagogen säger sig ha mycket väl 

kan anknytas till det Hartman och Torstenson-Ed skriver om att livsfrågor gäller de 

grundläggande villkoren för människors liv och för tillvaron.62 Enligt detta uttrycker pedagogen 

ett behov av att bearbeta och reflektera över upplevelser, som exempelvis i pedagogens fall ofta 

handlar om hur religioner ställer till en massa bråk. Uppfattningen om att religion ställer till 

mycket bråk i världen delas med en av pedagogerna som säger sig ha en tro. Den andra 

pedagogen som också värnar kyrkorummet och som anser att det tillhör tradition och kulturen 

att vara i kyrkan vid storhelger och vid förrättningar menar jag också visar att den delen av livet 

har en anknytning till kyrkan och de värderingar och trosuppfattningar som finns där.  

Lars Björklund och Bernt Eriksson skriver att tro kan utgöra en motvikt mot livets mörka sidor. 

En sådan motvikt som alla människor behöver i mötet med död. En motvikt som består av hopp, 

tillit, trygghet, känsla av mening och helhet, tillhörighet och livsmod. Barn behöver hjälp att 

foga in sina tankar om döden i ett meningstolkande sammanhang.63 Alla åtta pedagoger har på 

olika sätt egna erfarenheter av död och de har också på olika sätt tankar om tro eller icke-tro 

som gör att de befinner sig i och kan ta hjälp av eget meningstolkande sammanhang.  

I min analys av intervjumaterialet kommer jag fram till resultatet att det är tre av de åtta 

pedagogerna som tydligt bemöter barnets tankar om döden med en motvikt som ger hopp och 

sätter in tankarna i ett meningstolkande sammanhang. En av de tre pedagogerna använder det 

trygghetsbegrepp som pedagogen personligen använder sig av när det inträffar ett dödsfall och 

det är begreppet himlen som likställd med en mycket bra och vacker plats. Begreppet himlen 

används också av barnen själva i samtalen om död. Himlen är något vi kan se när vi lyfter 

blicken. Den är stor, mycket större än oss själva och tanken på att den avlidne finns där uppe 

någonstans innebär att personen kanske ser ned till oss och vi kan vinka upp till personen. Det 

                                                           
62 Hartman, Torstenson-Ed. Barns tankar om livet, s.19f. 
63 Björklund, Eriksson. Barnet i mötet med livets mörka sidor, s.33. 
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ger hopp om ett liv som fortsätter på annan plats. En av de tre pedagogerna säger till barnet att 

en ny stjärna tänds. Det är också en hoppfull motvikt som leder tanken till ett meningsskapande 

sammanhang. Det tyder på att det inte är mörkt, utan ljust och något som lever vidare. En stjärna 

kan vi också fortfarande se en stjärnklar kväll och kan därför fortsätta relationen med den 

avlidne. Visserligen markant förändrad, men ändå inte helt avslutad närvaro. En av de tre 

pedagogerna använder begreppet kretslopp för att personen fortsätter att existera, men i andra 

former. Det tyder på att pedagogen förmedlar en motvikt till total död och ger ett hopp om att 

den avlidne fortfarande finns med oss. Pedagogen som arbetar på lågstadiet kan tänkas använda 

ett sådant begrepp som ingår i undervisningen och som därför är begripbart för barnet, samtidigt 

som det ger ett meningsskapande sammanhang.  

Av de återstående fem pedagogerna svarar en att pedagogen bekräftar barnets berättelse om en 

död släkting med sin egen upplevelse av en släkting som har dött. Här går det inte att se en 

tydlig hänvisning på ett meningsskapande sammanhang som ger en motvikt till det mörka, utan 

här handlar det mer om ett möte som blir till jämvikt och bekräftelse av det upplevda. Tage 

Kurtén menar att begreppet tillit framstår som centralt i livsåskådningsstudier.64 När pedagogen 

bekräftar barnets upplevda död med egen upplevd död finns det möjlighet att bygga vidare på 

tillit dem emellan. Det är fortfarande i detta läge öppet för barnet att fortsätta dialogen. En 

motvikt anser jag är given till barnet som kan innebära trygghet, tillhörighet och ge livsmod. 

Tre av pedagogerna är inriktade på att bemöta och att besvara barnets frågor. De visar därmed 

en öppenhet för att samtala om livsfrågorna och på så sätt anser jag att de bygger en 

förtroendefull kommunikation. En av dem har noterat att det finns ett stort behov hos barnen 

att samtala om livsfrågor. En av de tre menar att det ofta uppstår en dialog och utbyte av tankar. 

Detta kan ses som en relation som byggs upp mellan personer. Det som Tage Kurtén menar blir 

till en grundtillit som bär människor i svåra situationer.65 Det som bär blir också en motvikt till 

livets mörka sida för barnet.  

En av åtta pedagoger menar jag i min analys av materialet visar att det finns ett hinder för att 

samtala med barn om tankar om döden. Det är ett hinder språkligt, men också säger pedagogen 

att det finns inga bra svar. Tankar om döden blir ett störande moment för den ordinarie 

skolundervisningen, vilket får tolkas som att det inte prioriteras och blir därför ingen motvikt 

till det mörker som tankar om döden kan innebära för barnet. Här har jag svårt att se att det kan 

                                                           
64 Bråkenhielm, Essunger, Westerlund (Red.). Livet enligt människan, s.139ff. 
65 Ibid.  
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byggas relation och tillit och därmed förmedlas inget som kan säga hjälpa barnet att hitta ett 

meningsskapande sammanhang.  

4.6 Samverkan  

Stig Jonsson och Annika Hagström framhåller att resursbrist och bristande kunskap om 

adekvata insatser riskerar att förlänga skadan hos barnet om barnet inte får bearbeta det 

upplevda.66 För att kunna göra adekvata insatser på förskolan och i skolan kan det behövas en 

samverkan med andra parter. Resursbrist på personal och bristande kunskap i teckenspråk och 

i krishantering kan vara några punkter som kräver samverkan. En översyn av befintliga 

krisplaner behöver göras, där även vikten av god teckenspråkskommunikation till döva och 

hörselskadade barn poängteras. 

4.7 Slutsatser 

När teckenspråket diskuteras finns det risk för att det egentligen handlar om andra begrepp 

såsom TSS (Tecken som stöd), TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation eller TS (Tecknad svenska). Förklaringarna till förkortningarna hänvisar till 

vad de egentligen handlar om. Teckenspråket däremot är ett språk. Forskningen kring 

teckenspråket är relativt ny och det kan förklara att det fortfarande inte finns en tydlig bild och 

uppfattning av språket. Majoriteten av Sveriges befolkning är hörande och mycket i samhället 

är uppbyggt på att det är normativt att höra. Det tar tid att lära sig ett nytt språk, så även 

teckenspråk. Det är inte enbart teckenspråkets grammatik och teckenförråd som behöver 

inläras, utan även hur samtalet förs, som skiljer sig från talade språk. Huvudspråket i Sverige 

är svenska, men för döva blir det enbart ett skriftspråk, som gör dem flerspråkiga. 

Teckenspråket är dövas modersmål eller som det ibland uttrycks: dövas första språk.  

Teckenspråk som döva barns modersmål kan i grunden se olika ut. Döva barn blir därför ingen 

homogen grupp. Några döva barn kan ha teckenspråket i sitt ursprung om deras föräldrar är 

döva. Andra döva barn får lära sig teckenspråk och får då kompetens till ett modersmål. Det 

kan även handla om funktion och attityd. Vilket språk är mest i funktion i vardagslivet och 

vilken attityd har det döva barnet till teckenspråket? Kan barnet identifiera sig med 

teckenspråket? Döva barn tillbringar större delen av sin vakna dygnstid på förskolan och i 

skolan. Dessa platser och deras personal blir därför nyckelplatser och nyckelpersoner för att 

barnen ska få tillgång till sitt språk, teckenspråket. Det vet den ansvariga kommunen och 

                                                           
66 Jonsson, Hagström. En bro över mörka vatten, s.122f. 
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deklamerar vikten av en god språkmiljö och språket som en tillgång på hemsidorna. 

Verkligheten är dock inte där ännu.  

I den undersökta förskolan och grundskolan råder det stor variation språkligt sett. 

Teckenspråket är i minoritet och det slår över mot tecken som stöd och talspråk. Döva barn blir 

utan språk när talspråk används, eftersom barnet inte uppfattar tal. Avläsning på läppar är svårt 

och är tröttande. Det är också svårt att få en helhetsuppfattning i språkinformationen när endast 

tecken används sporadiskt som TSS eller TAKK. Talspråk och teckenspråk har olika villkor: 

det ena uppfattas med hörsel och det andra med synen. När tal och tecken blandas om vartannat 

är det omöjligt att veta hur mycket av informationen barnet uppfattar. Det är av vikt att förstå 

skillnaden i inlärning av talat språk och teckenspråk. När ett hörande barn lär sig svenska som 

skriftspråk kan barnet använda sin kompetens från det talade språket. När döva lär sig svenska 

som skriftspråk blir det ett helt nytt språk. Om teckenspråk och talad svenska blandas i förskolan 

och i skolan kastas det döva barnet mellan två språk, varav det talade språket inte är ett 

tillgängligt språk för barnet.  

Teckenspråket har stöd i språklagen. Det bedrivs forskning och framträder alltmer i medier. Det 

finns teckenspråksutbildning på basnivå upp till universitetsnivå. Det resultat uppsatsen visar 

är inte rimligt och kräver omedelbara åtgärder för att säkra döva barns språkutveckling, men 

även identitetsutveckling. Den teckenspråkiga kvaliteten bör höjas hos pedagogerna. Alla 

förskolor och skolor som bemöter döva och andra teckenspråkiga barn måste ha pedagoger med 

kompetens i barnens modersmål, teckenspråket. Språket är det primära för oss människor att 

växa och för att skapa relationer med andra.  

Jag drar slutsatsen att ansvariga inom kommunen har alltför begränsad kunskap om 

teckenspråket och att anställningar görs på yrkesbehörighet och inte språklig behörighet. 

Uppsatsresultatet borde kunna vara till användning för berörd kommun, Skolinspektionen och 

Specialpedagogiska skolmyndigheten. Uppsatsens syfte var att belysa pedagogernas 

teckenspråkskommunikation vid bemötandet av barnens eventuella frågor om död. Barnen talar 

om död, men de stora bristerna i teckenspråk hos pedagogerna försvårar bemötandet av barnens 

tankar. För många av barnen uppstår frustration och ilska som resultat av språkförbistringarna.  

Det finns förutsättning för pedagogerna att hjälpa barnen att hitta ett meningstolkande 

sammanhang för sina tankar om döden och det skulle kunna gå att tolka pedagogernas 

grundinställning i livsfrågor som en förmedling av hopp, tröst och trygghet. För att 

kommunikationen ska fungera behöver pedagogerna få tillgång till teckenspråksutbildning och 
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handledning. Särskilt intressant är det att undersökningen visar att många av pedagogerna 

spontant uttrycker önskan om samverkan med olika religioners företrädare för att få stöd i 

situationer som rör livsfrågor. Det saknas inte bara språkliga kunskaper, utan även kunskap om 

vårt mångkulturella och mångreligiösa samhälle. Det uppstår ombytta roller i skolan där barnen 

blir pedagoger och pedagogerna blir elever. I mötet med döden kan det säkert finnas olika 

kunskaps- och erfarenhetsnivåer beroende på ålder, men behovet att få ett meningstolkande 

sammanhang och någon att bearbeta det med verkar vara ett behov hos alla människor, oavsett 

ålder. Undersökningen visar att det vore önskvärt att skola och olika religioners företrädare 

hittar en lösning för samverkan.  

Vidare forskning skulle behöva göras vid fler förskolor och skolor för döva barn. Pedagogerna 

nämner den nya typ av sorgebearbetning som uppstår för barn som har flytt. Det skulle kunna 

belysas i kommande forskning. För egen del skulle jag önska forska vidare kring döva barns 

tankar om döden, men då ur barns perspektiv. Gärna en studie med informanter från både den 

äldre och den yngre gruppen döva som togs upp i uppsatsens abstrakt.  

Uppsatsen har sin utgångspunkt i olika språkliga förutsättningar för mig som hörande och för 

Åke som döv. Innan slutpunkten sätts vill jag visa Åke resultatet för uppsatsen. Det går inte att 

komma ifrån att jag är hörande och talad svenska är mitt första språk. Vad tänker Åke som är 

döv, har teckenspråket som sitt första språk och som dessutom har erfarenheten av att vara utan 

språk och stå utanför en språklig identitet? Avslutningsvis följer Åkes kommentar till 

uppsatsens resultat:  

Idag är teckenspråket mer accepterat i samhället än i min uppväxt. Ändå verkar det 

som om skolan har tappat språket. Det är illa. Skolans huvudsakliga uppgift är att lära 

barnen ett eller flera språk. Döva kan inte tillgodogöra sig något annat språk än 

teckenspråk. Undervisning i andra ämnen förutsätter att döva barn får tillgång till 

teckenspråk. Jag fick lära mig teckenspråk som jag hade förutsättning att använda. Jag 

hittade hem till min kultur och språkgrupp. Jag fick min döva identitet med språket. 

Under min skoltid var det tabu att tala om döden. Kanske ansågs det som en 

vuxenangelägenhet eller så visste vuxna inte hur de skulle hantera det. Idag har 

pedagogerna öppenheten att bemöta barnen, men de lyckas inte eftersom de inte 

använder barnets första språk, teckenspråket. Jag är inte handikappad eller språklös. 

Jag är döv och kan inte uppfatta talat språk. Jag får på så sätt en annan språklig, social 

och kulturell identitet än hörande. Den identiteten behöver finnas i förskola och skola 

för döva barn. Teckenspråk innebär kommunikation och relationsbyggande för döva. 

Tack för att du visar det genom din uppsats. Inget hörande barn skulle få undervisning 

i tystnad eller på ett språk de inte använder. Eller skulle de det?  
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5. Sammanfattning 

Forskning visade tidigt att teckenspråk är det enda språk som döva kan tillägna sig. I ett 

samhälle där det är normativt att lyssna till språk riskerar barndomsdöva att exkluderas. För att 

förstå barns upplevelser måste vuxna samtala med dem. Det innebär stor påfrestning för barn 

när en närstående dör som vuxna inte får nonchalera. Vuxna behöver bygga upp en 

förtroendefull kommunikation. För det behövs ett språk. Till döva barn behövs teckenspråk.   

Uppsatsen syfte är att undersöka teckenspråkskommunikationen i förskola och skola för döva 

barn och belysa pedagogernas teckenspråkskommunikation vid bemötandet av barnens 

eventuella frågor om död. Uppsatsens nyckelord är barn, död, döva, förskola, kommunikation, 

skola, teckenspråk och vuxna.  

Materialet har samlats in genom en kvalitativ intervjustudie av åtta pedagoger inom förskola 

och skola för döva barn i en norrländsk kommun. Pedagogernas svar har analyserats för att få 

en sammantagen bild som ger ett resultat på uppsatsens frågeställning: Hur fungerar 

teckenspråkskommunikationen hos pedagogerna i bemötandet av döva barns tankar om döden? 

Finns det i pedagogernas teckenspråkskommunikation en förmedling av ett meningstolkande 

sammanhang åt barnen? Förmedlas det något som kan förstås och tolkas som tröst, hopp och 

trygghet?  

Det framgår av resultatet att det är stora kunskapsbrister i teckenspråk hos pedagogerna, inte 

bara när det gäller att bemöta barns tankar om döden, utan även i vardagskommunikationen. 

Det finns ett stort behov av kompetenshöjning, samverkan med andra parter i samhället som 

både har den språkliga kompetensen och kompetens att leda krishantering, sorgebearbetning 

och samtal om livsfrågor. På grund av kunskapsbristerna i teckenspråk förmedlas det inte på 

teckenspråk något som kan förstås och tolkas som ett meningstolkande sammanhang från alla 

intervjuade pedagoger till döva barn. Några av pedagogerna använder begrepp som himlen, 

stjärna och liknande som tyder på ett hopp om vidare liv. Flertalet av pedagogerna önskar mer 

kontakt med representanter från den kristna kyrkan och med övriga religioners företrädare för 

att kunna förmedla hopp och trygghet till barnen och hjälpa dem att finna ett meningstolkande 

sammanhang för deras tankar om döden.  

Förhoppningen är att forskningen kring döva barns tankar om döden får en fortsättning. 

Antingen genom att utöka materialet i denna uppsats och undersöka fler förskolor och skolor 

för döva barn genom att intervjua pedagoger. Eller så vore det ytterst intressant att göra en 

undersökning om döva barns tankar ur barns perspektiv och låta barnen bli informanter.  
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Appendix 1: Översiktstabell för resultatdiskussion 
 

Informant Livserfarenhet
Religiös 

tradition

Möte med barns 

tankar om död

Bemötande av barns 

tankar om död

Samverkans-

behov

Vardags- 

kommunikation

Kommunikation 

i livsfrågor

F1
Sorg utan 

bearbetning

Kyrkan en 

mysfaktor
Ja Inte rädd

Saknar 

handledning
Ja

Nej/Skillnad på 

tröst och 

information

F2
Sorg utan 

bearbetning
Barnatro Nej (Flykt) Konkreta svar

Saknar kyrka  

och övriga  

rel igioners  

representanter

Ja Nej/Begränsad

F3
Sorg utan 

bearbetning
Bön Ja Himlen som tröst

Saknar kyrka  

och övriga  

rel igioners  

representanter

Nej/Osäker Nej/Tolkhjälp

F4
Sorg med 

samtalsstöd
Tro Ja 

Lugn/                                

Stjärna som tröst

Saknar 

samtalshjälp
Nej/TSS Nej

L1 Ingen sorg
Tro i 

utveckling
Ja Prioriterar livsfrågor Saknar kyrka Nej/Får tolkhjälp Nej

L2
Kompis sorg/ 

samtalsstöd
Tro/Bön Ja (Flykt)

Inte rädd/       

Kretslopp som tröst

Saknar kyrka  

och övriga  

rel igioners  

representanter 

samt POSOM

Nej/Får tolkhjälp Nej

M1 Ingen sorg
Kyrkan som 

tradition
Ja Känner tidsbrist

Saknar kyrka  

och övriga  

rel igioners  

representanter

Ja Ja

M2 Minns inte Bön utan tro Ja
Känner svårigheter/    

Har inga svar 

Saknar 

vidareutbild- 

ning och fler 

vuxna i 

skolan

Nej/Känner sig 

begränsad

Nej/Talad 

svenska/  

Tolkhjälp

Summa 5 av 8 8 av 8 
7 av 8                            

(Inkl. flykt 8 av 8)

7 av 8 bemöter               

3 av 8 med hopp                         

1 av 8 har svårt att 

bemöta

8 av 8 varierat 3 av 8 1 av 8

 


