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Sammanfattning 	
	
Syftet med studien var att undersöka pedagogers uppfattningar av att möta barns frågor och 
funderingar om döden samt att ta reda på hur barn resonerar om dessa frågor. Intresset för 
att skriva om ämnet döden väcktes genom en nyfikenhet för hur barns frågor om döden 
bemöts av pedagoger. Är det något som diskuteras tillsammans med barn? Undersökningen 
gjordes genom kvalitativa intervjuer där vi tog del av både barns och pedagogers perspektiv 
om dessa frågor. Vi undersökte framförallt vilka uppfattningar pedagoger har när det 
kommer till att möta barns funderingar om döden, hur pedagoger beskriver sina erfarenheter 
av att möta barns frågor om döden, hur förberedda de beskriver sig vara på att möta barns 
funderingar samt hur barn resonerar om döden utifrån en barnbok. Data analyserades utifrån 
ett kristeoretiskt resonemang. Resultatet visar att barns förståelse för döden som koncept är 
konkret vilket är en uppfattning som även pedagogerna delade. Samtliga barn förstod att 
döden är ett permanent tillstånd och de flesta barn trodde inte på ett liv efter döden. 
Pedagogerna uppfattade att barns förståelse i huvudsak påverkas av ålder och tidigare 
erfarenheter. Barnintervjuerna visar dock att ålder inte har någon större påverkan på barns 
uppfattningar utan att erfarenheter är det som väger tyngst. Enligt pedagogerna skulle barns 
frågor besvaras ärligt och det gjordes bäst genom samtal utifrån barnlitteratur. Alla 
pedagoger uppgav att de kände sig trygga i att föra samtal om döden tillsammans med barn. 
Detta gjordes trots deras varierande erfarenheter av att möta barn som på nära håll upplevt 
döden.	
	
Nyckelord: död, barns och pedagogers uppfattningar, bemötande, beredskap, kvalitativa 
intervjuer	
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1. Inledning  

I denna studie har vi valt att fördjupa oss i döden; ett ämne som ofta tystas ner men som 
berör alla människor. Döden är en naturlig del av varje individs liv och kan vara svårt att 
både prata om och definiera. Nationalencyklopedin definierar död enligt följande: 	
	

Gränsen mellan liv och död har i alla tider varit föremål för olika föreställningar, religiösa och andra 
(se dödsföreställningar). Enligt Svensk lag (1987:269) om kriterier för bestämmandet av människans 
död är en människa död ”när hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkallerligt har fallit bort. (NE, 
2019.03.15) 
	

Vad döden är och vad det innebär är svårt att förhålla sig till oavsett ålder. Vi upplever att 
det ofta kan uppfattas som skrämmande och obehagligt och därför är det väldigt intressant 
att förstå hur barn förhåller sig till döden samt hur pedagoger bemöter barnens frågor om 
ämnet.	
	
Under förskollärarprogrammets gång har vi genom VFU-kurserna kommit i kontakt med 
många olika barn, alla med individuella livserfarenheter. Glädje och lek är benämningar som 
ofta associeras med barn, men vad som lätt kan förbises är att även barn kan genomgå svåra 
perioder där de inte alltid uttrycker glädje. Under en VFU-period under vår utbildning mötte 
Sandra ett barn som märkbart gick igenom en svår period i samband med en förlorad 
närstående. Händelsen påverkade barnet starkt och verksamhetens personal tog hjälp av en 
specialpedagog för att kunna stötta barnet på ett anpassat sätt. Barn reagerar individuellt och 
det är viktigt att vuxna i deras närhet kan agera som stöd. Respektfullt bemötande och 
förståelse är bara några få egenskaper en pedagog förväntas uttrycka på ett professionellt sätt 
vid svåra förhållanden. Det är även viktigt att inneha kunskap om ämnet samt om hur 
bemötandet i dessa omständigheter bör ta uttryck. För Sandra väckte situationen starka 
känslor samt frågor om hur hon själv hade hanterat en liknande händelse om den dök upp. 
Inte endast frågor om hur en kris kan hanteras i förskolan utan även hur pedagoger kan 
bemöta barns tankar och frågor om döden. 
 
Det självständiga arbetet består av två delstudier där My har skrivit delstudie 1 och Sandra 
delstudie 2. Metoden till de olika delstudierna samt resultat och analys har därför skrivits av 
respektive student. Inledningen har författats av Sandra och bakgrunden av My. Övriga delar 
i arbetet har arbetats fram gemensamt. 
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2. Bakgrund 

Nedan följer en redogörelse för arbetets samhälleliga och didaktiska perspektiv. Vi beskriver 
förskolans uppdrag enligt läroplanen samt hur frågor om döden uppfattas av förskollärare 
och av samhället i allmänhet. Därefter följer en beskrivning av hur barns lärande kan 
påverkas av svåra händelser. Bakgrunden avslutas med en problemformulering som ligger 
till grund för studiens syfte och frågeställningar.   	
	
Döden är en livsfråga som alla människor på något sätt måste förhålla sig till under livet. 
Enligt förskolans nya läroplan ska barn på olika sätt få möjlighet att dela sina tankar, 
upptäcka, reflektera och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen (Lpfö18, 
2018, s. 5, 12). Formuleringen visar att skolverket lägger stor vikt på barns möjlighet att få 
uttrycka sina tankar och samtal om livsfrågor. Det blir därför en viktig fråga för pedagoger 
att ta ställning till hur de ska prata med barn om döden samt hur de ska bemöta deras frågor 
och funderingar. Läroplanen lyfter även att livsfrågor och etiska dilemman ska 
uppmärksammas och problematiseras av arbetslaget i förskolan (s. 12). Pedagoger i 
förskolan ska alltså inte bara bemöta och svara på barns frågor utan även problematisera dem 
för barnen. Vad innebär det egentligen? I tidningen Förskolan har tre förskollärare 
intervjuats och svarat på frågor angående hur de hanterar barns stora och små frågor i 
vardagen. De tillfrågades även om de tycker att det är utmanande att prata om döden 
tillsammans med barnen. En förskollärare beskrev att hon upplevde att det var enkelt samt 
att barn är väldigt nyfikna och vill förstå. En annan förskollärare upplevde att det var svårt 
på grund av att så många olika livsåskådningar finns och att de flesta ger olika svar. Han 
uppfattade det även som att förskollärarens individuella tro hade en stor inverkan på sådana 
situationer och samtal. En tredje förskollärare kom fram till att det var mer skrämmande för 
barn att se vuxna vara ledsna än att faktiskt fundera över döden (Nöjd, 2014). 	
	
Enligt Johansson och Larsson är döden ett ämne som på många sätt kan uppfattas som 
tabubelagt i vår kultur. I deras undersökning om barns tankar om döden uppgav de att barn 
inte hade några problem med att samtala om döden men att det redan fanns en känsla för att 
det var tabubelagt. Detta leder till att barn håller tankar och funderingar inom sig (1976, s. 
44–46). I det här sammanhanget blir det viktigt att normalisera ämnet för att inte skapa 
rädsla. Även Gustafsson lyfter fram att vuxna för 50 år sedan inte pratade med barn om 
döden. Han berättar om ett eget minne av att han i tioårsåldern såg en ambulans åka förbi 
skolgården och undrade varför den körde så långsamt. Han fick förklarat för sig av en kamrat 
att en man hade hängt sig under natten. I bakgrunden på skolgården stod lärarna men yttrade 
inte ett ord om händelsen. Rykten och spekulationer spreds bland barnen men ingen vuxen 
tog sig an uppgiften att besvara deras frågor. Denna tystnad finns delvis kvar 50 år senare 
när vuxna av omsorg vill skydda barn på grund av en osäkerhet som existerar om hur barn 
tänker och känner i svåra situationer. Tack vare krispsykologi har kunskap kring ämnet 
utvecklats och idag vet vi att det är viktigt att samtala med barn om svåra situationer. Detta 
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har dock skapat en ny osäkerhet där vuxna oroar sig för hur barn kan reagera och om de 
vuxna besitter den kunskap som krävs för att prata om sådana frågor (2006, s. 20–21).    	
	
Nilsson och Ginsburg berättar om hur trauman och svåra upplevelser kan påverka barns 
lärande. För barn som erfarit något svårt kan det krävas mycket energi att agera som vanligt 
samt att hålla sorgsna eller arga tankar borta. Barn kan dessutom läsa av vuxna och om de 
upplever att vuxna inte vill eller kan bemöta deras tankar delar de inte med sig av dem utan 
håller tankarna inom sig. Lärare har ett pedagogiskt ansvar i att våga samtala och möta barn 
för att kunna hjälpa dem framåt i sin sorg. Nyckeln i det pedagogiska arbetet med barn som 
går igenom svåra saker är att bygga en tillitsfull relation till barnet där läraren tar sig tid att 
lyssna. Genom tillit går det sedan att motivera barnet på lång sikt vilket blir en pedagogik i 
sig (2006, s. 47–48). 	
	
Som tidigare nämnts i detta avsnitt ser döden ut att vara ett svårt ämne att förhålla sig till. 
Inte enbart för pedagoger utan även för vuxna i allmänhet. I vår tolkning av läroplanen 
handlar problemet inte om att pedagoger ska samtala om döden utan snarare om hur de ska 
gå till väga när flertalet olika uppfattningar och känslor finns om ämnet. Vi vill därför 
undersöka hur pedagoger kan förhålla sig till barns frågor samt hur barns tankar och 
uppfattningar kan bidra till att hjälpa pedagoger att förstå hur de kan bemöta barns frågor 
om döden. 
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3. Syfte och frågeställningar  

	
Vårt syfte är att undersöka vad pedagoger har för uppfattningar och erfarenheter av att möta 
barns frågor och funderingar om döden samt att ta reda på hur barn resonerar kring sådana 
frågor.    
 
Frågeställningarna är följande: 

- Vilka uppfattningar har pedagoger när det kommer till att möta barns funderingar om 
döden?  
- Hur beskriver pedagogerna sina erfarenheter av att möta barns frågor om döden? 
- Hur förberedda beskriver pedagogerna sig vara på att möta barns funderingar om döden?  
- På vilka olika sätt resonerar barn om döden utifrån barnboken Oliver och sorgen?	
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4. Teoretiska utgångspunkter	
 
I vår undersökning utgår vi inte ifrån ett teoretiskt perspektiv utan arbetet har sin bas i 
definitioner och centrala begrepp grundat i ett kristeoretiskt resonemang. Vi kommer därför 
att utgå ifrån Raundalen och Schultzs krispedagogiska modell som beskriver hur kriser aktivt 
kan bearbetas. Den krispedagogiska modellen används framförallt som utgångspunkt i 
delstudie ett. Avslutningsvis har vi även valt att utgå ifrån Dyregrov som är en framstående 
psykolog och forskare inom området sorg- och traumadrabbade familjer med barn (2007, s. 
6–7) samt Cullbergs redovisning av en åldersrelaterad stadieteori angående barns 
uppfattningar om döden. Dyregrov och Cullberg är de två utgångspunkter som främst 
används i delstudie två. De centrala begrepp vi har valt att använda oss av är bemötande och 
bearbetning.	

4.1 Krispedagogiskt tankesätt och krispedagogisk modell  
	
Raundalen och Schultzs krispedagogiska tankesätt är inte en produkt av en ny teori de själva 
skapat. Istället har de valt att utgå ifrån teoretiska huvudlinjer som de själva anser är mest 
användbara i arbetet med kris i förskolan. Den krispedagogiska modellen utgör en grund för 
hur arbetet med krishantering kan gå till i förskolan och bygger på fem olika element från 
traumateorier.	
	
Det första grundelementet författarna har valt att presentera i sin uppfattning om 
krispedagogik är lärande. Anledningen till att de valt ut just lärande till en central del har att 
göra med att det mest utmärkande draget för barn är deras förmåga att lära. Redan under de 
första levnadsmånaderna utvecklar barnet ständiga lärandemoment av olika slag (2007, s. 
41–42). Det andra grundläggande elementet är emotioner. Varför just emotioner är en del av 
krispedagogiken är framförallt för att varje individ har ett enskilt ordlöst minnessystem. 
Genom minnessystemet bildar de olika emotionerna ett nätverk av obehag eller välbehag. 
Under hela barndomen pågår alltså ständigt utvecklingsarbete för bearbetning och styrning 
av känslor. Raundalen och Schultz benämner sin syn på barns utveckling, växande och 
lärande som ett öppet system vilket är det tredje grundläggande elementet i deras 
krispedagogiska tankesätt. Utifrån det öppna systemet anser de att barnet konstant tar till sig 
samt formar stimuli och upplevelser från sin omvärld till nya erfarenheter. Genom nya 
erfarenheter kan barnet transformera sitt eget tankesätt. Det är inte en självklarhet att det 
öppna systemet omedelbart placerar och bearbetar starka upplevelser. Därför blir de 
starkaste upplevelserna även de viktigaste, vilket kan uppfattas som både positivt och 
negativt. Upplevelserna anses vara viktigast på grund av att de påverkar hela det mänskliga 
systemet samt sätter det under press. Till följd av detta kan de starka upplevelserna resultera 
i möjligheter till fortsatt lärande (2007, s. 43, 46). Det fjärde elementet som lyfts fram är 
språket och associationerna. Anledningen till att författarna definierar de två begreppen som 
ett gemensamt element har att göra med deras syn på att emotioner samt språk är associerade 
med de mänskliga mentala funktionerna. Det sista övergripande elementet Raundalen och 
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Schultzs benämner i sitt krispedagogiska tankesätt är självförståelse. De anser att barn med 
hjälp av självförståelsen kan påverka sina känslor samt eventuella plågsamma minnen från 
en krissituation. Författarna utgår alltså från att de kan hjälpa barn utifrån deras inneboende 
inlärningsförmåga. Då rör det sig inte enbart om att lära sig genom krisen utan även att lära 
sig för att därefter kunna avlägsna dåliga erfarenheter (2007, s. 43–44). 	
 
Den krispedagogiska modellen påvisar en struktur som kan användas för att bemöta barn i 
kris på ett underlättande sätt. Det huvudsakliga målet med den krispedagogiska modellen är 
att uppnå en konstruktiv inlärningsvinst. Enligt krispedagogiken utgör fyra huvudfaser en 
överbyggnad av förståelsen för barns psykologiska och pedagogiska behov i krissituationer. 
Den första huvudfasen kallas uttrycksfasen och inleds rent konkret med att barn får uttrycka 
hur de tänker och känner efter att en svår händelse har inträffat. För att starta en konversation 
enligt denna fas kan pedagogen ställa öppna frågor om exempelvis vart barnet befann sig 
när händelsen ägde rum samt vem som meddelade det inträffade. Genom att fråga barnen 
hur de reagerade och kände vid händelsen är det enklare att nå fram till deras upplevelser 
och reaktioner. Utifrån barnens förklaringar kan pedagogen sedan tydliggöra att alla reagerar 
på varierande sätt. Den andra huvudfasen går under namnet faktafasen och indikerar att det 
ligger i pedagogens ansvar att förmedla pålitlig förstahandsinformation för att minska rykten 
och missuppfattningar bland barnen. I denna fas uppmärksammas enbart fakta och inte något 
emotionellt. Den tredje huvudfasen är handlingsfasen. Beroende på barnens ålder kan de 
delta i att insamla, sortera och ordna den nya informationen som framkommer om en 
händelse. Den underliggande tanken är att skapa ett engagemang, en känsla av 
handlingskraft och tydliggöra att det finns saker även barn kan utföra i dessa situationer. Den 
sista huvudfasen kallas uppföljningsfasen. Beroende på vad som har inträffat och hur nära 
barnen upplevt en händelse kan de behöva olika typer av stöd och uppföljning anpassat till 
ålder. För att arbeta sig igenom en kris används de olika faserna för att bearbeta varierande 
behov som uppstår under utvecklingens gång. Hur länge en individ dröjer sig kvar vid de 
olika faserna är varierande. Vanligtvis är den krispedagogiska modellen tillräcklig att arbeta 
utifrån för att stödja ett barn i kris (Raundalen & Schultz, 2007, s. 50–53).	

4.2 Bemötande 
 
Cullberg hävdar att det finns tre stadier som observerats om barns uppfattningar om döden. 
När barn är mellan 3–5 år befinner de sig i det första stadiet. De ser då döden som en slags 
tillfällig frånvaro och förstår inte att den är oåterkallelig. Det andra stadiet inträffar när barn 
är mellan 4–6 år. Barn har då utvecklat en något djupare förståelse för döden. De accepterar 
att döden existerar men tänker att de kan skydda sig mot den, ungefär som att leka tagare. 
Det tredje stadiet som innebär att barn förstår att döden är ett biologiskt fenomen som förr 
eller senare kommer drabba alla levande varelser, når de först vid 9–10 års ålder (2007, s. 
55–56).	
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När vuxna talar med barn om döden är det viktigt att vara så tydlig som möjligt samt att inte 
vara rädd för att återupprepa samtalet. Vuxna har ofta för vana att antingen skjuta upp sådana 
samtal eller uttrycka sig på ett förskönat sätt. För barn kan förskönade uttryck bli otydliga 
och svåra att uppfatta eftersom deras förståelse är av konkret karaktär. Vanliga formuleringar 
som kan komma till bruk är att någon har “gått bort “eller “vilar i frid”. Religiösa personer 
kan även uttrycka att “han/hon är hos Gud”. När det uttrycks att den avlidne nu befinner sig 
i himlen kan barn bli förvirrande. Barn får svårigheter att sammankoppla om personen ligger 
begravd under jorden samtidigt som den befinner sig i himlen eller om personen bara är på 
ett av dessa ställen. Eftersom att metaforiska beskrivningar av döden blir vilseledande för 
barn kan sådana här uttryck i sin tur leda till att de blir rädda när en närstående ska resa bort 
eller när de själva ska sova. Därför behövs konkreta förklaringar (Dyregrov, 1999, s. 30; 
Dyregrov & Raundalen, 1995, s. 15). Vuxnas ärlighet och villighet att ge fakta om döden 
bidrar till att barnets kognitiva bearbetning underlättas avsevärt vid eventuellt dödsfall inom 
familjen. Hanteras frågorna på ett gynnsamt sätt går det även att undvika missförstånd, 
felaktiga uppfattningar och onödig ångest från barnet (Dyregrov & Raundalen, 1995, s. 73). 
För att ta in det inträffade kan barnet behöva höra händelseförloppet flera gånger. Om barnet 
inte är redo att samtala om händelsen bör de inte utsättas för press. Det kan ibland ta tid att 
öppna sig och det är viktigt att barnen kan göra det i sin egen takt (Dyregrov, 1999, s. 50). 	

4.3 Bearbetning    
	
Bearbetning av döden kan ske på flera olika sätt. Leken är bland annat ett viktigt verktyg. 
Barn kan leka att de begraver mindre djur i försök att förstå vad som inträffar vid dödsfall. 
Det är även vanligt att barn ritar teckningar som på olika sätt är kopplade till döden. Detta 
är ett naturligt sätt för dem att bearbeta döden på och det är viktigt att dessa typer av lekar 
inte förhindras. Tvärtom bör det istället exempelvis finnas pennor framme så att barn i form 
av målningar och teckningar uppmuntras till att uttrycka sina tankar och känslor om 
händelsen. Litterära texter och äventyrsberättelser är ett ytterligare tillvägagångssätt att nå 
olika känslorna på. Barn kan även få hjälp med sin bearbetning genom rollspel där de själva 
får vara med och bestämma över vad som ska hända. Musik kan också vara ett till verktyg 
som barn tar hjälp av för att uttrycka känslor vid svåra händelser (Dyregrov, 1999, s. 51–
53). Användning av icke-verbala uttrycksformer och skapande aktiviteter gör det möjligt för 
barnen att konkretisera och integrera sina tankar och intryck och därmed bidra till ett lugn 
(Dyregrov & Raundalen, 1995, s. 83). 	
	
Barn som förlorat en närstående har en större förståelse av döden till skillnad från jämnåriga 
som inte har det. När barn befinner sig i förskoleåldern utvecklas deras förståelse för döden 
genom att vuxna förmedlar information och fakta. De kan exempelvis samtala, besöka 
kyrkogårdar eller se på bilder. Ju äldre barn blir desto mer kan de utveckla sin insikt om 
döden samt söka ny information som kan få dem att utveckla sin förståelse. Vuxna bör vara 
lyhörda för om det finns något särskilt tema som ligger bakom barnets frågor. De kan därefter 
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ställa försiktiga frågor för att ta reda på vilken förståelsenivå barnet befinner sig på 
(Dyregrov, 1999, s. 13). 
 
Vid begravningar underlättar det om barn är väl förberedda samt har en vuxen vid sin sida 
som de känner förtroende och tillit till. Under begravningen kan det vara betydelsefullt för 
dem att kunna utföra en sorts rituell markering där de får lägga exempelvis en teckning eller 
blomma på eller vid kistan. När tal hålls kan det anpassas till barnens nivå eftersom det kan 
bidra till ett lugn. Efter ceremonin ska det finnas möjligheter för dem att ge uttryck för såväl 
tankar som reaktioner (Dyregrov, 1999, s. 44). Vid eventuell minnesstund är det svårt att 
kräva tystnad och stillasittande av yngre barn. De bör få leva ut sina känslor eftersom det är 
en viktig del av bearbetningen. För att hålla kvar minnet av en bortgången är det vanligt att 
minnesmiddagar anordnas följande år, vilket fungerar som ett konkret stöd för saknaden 
(Dyregrov, 1999, s. 45). Rituella handlingar ger struktur och form åt kaotiska känslor och 
tankar (Dyregrov & Raundalen, 1995, s. 83). Dyregrov beskriver även hur barn kan uttrycka 
det som äckligt att bli begraven eftersom personen exempelvis kan få jord i munnen. Det här 
är ett exempel på hur barns konkreta tankesätt yttrar sig. Vid sådana frågor kan en förklaring 
av att kistan kommer att ha ett lock skapa ett lugn hos barnen (1999, s. 39).  
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5. Forskningsöversikt  

Nedan presenteras en redogörelse för tidigare forskning inom ämnesområdet. Forskningen 
presenteras tematiskt med nära anknytning till studiens syfte och frågeställningar.  	

5.1 Barns uppfattningar om döden  
	
Nagys klassiska studie från 1949 (citerad i Willis, 2002, s. 222) visar att barns förståelse för 
döden utvecklas åldersmässigt och presenteras i tre olika stadier. Det första stadiet innefattar 
barn i åldrarna 3–5 år och hävdar att de tror att en avliden person lever vidare på en annan 
plats. Döden ses endast som en resa till ett annat liv. Det nästkommande stadiet innefattar 
barn mellan 5–9 år och beskriver hur de uppfattar döden som någonting undvikbart. I det 
tredje och sista stadiet är barnen mellan 9–10 år och ska ha kommit så pass långt i sin 
utveckling att de förstår att döden är permanent, oundviklig och påverkar alla levande ting. 
Enligt Faduls studie som är baserad på 2400 barnintervjuer i Filippinerna med åldersspannet 
3–16 år tas dock en annan aspekt upp. Han fann att barns förståelse för att döden är ett 
oundvikligt fenomen utvecklas i tidig ålder vilket markant skiljer sig från Nagys studier. Av 
barnen i åldrarna 3–4 hade 20% av dessa byggt upp en förståelse för att döden är oundviklig 
(2008, s. 125). 	
	
Kronaizl hävdar att utifrån forskning om barns förståelse om döden förekommer framförallt 
ålder och tidigare erfarenheter som två påverkande faktorer. Åldersfaktorn är dock ett 
osäkert antagande eftersom barn som befinner sig i samma ålder kan ha olika uppfattningar 
om döden (2019, s. 47). Kronaizls artikel, som är en sammanställning av tidigare forskning, 
redogör hur resultat från olika forskare skiljer sig åt vad gäller barns tidigare erfarenheter av 
döden. En del studier hävdar att barn som nyligen upplevt död i sin närhet har en tydlig 
uppfattning om vad det innebär. Andra studier hävdar däremot det motsatta; att det inte 
existerar ett tydligt samband mellan erfarenheter och uppfattningar om döden. Enligt 
Kronaizl påstår en del forskare att barn inte kan få en klar bild av vad döden innebär på grund 
av att vuxna använder ett för abstrakt språk när de pratar om det (2019, s. 47–48). Vlok och 
De Witt har undersökt tidigare studier angående hur barn i Sydafrika förklarar vad döden är 
som företeelse. De fann i sina analyser av tidigare forskning att det inte längre är en fråga 
ifall barn faktiskt känner till döden. Frågan är istället hur de känner kring döden och om de 
förstår vad fenomenet innebär (2012, s. 1645). 	
	
I Kronaizls (2019, s. 48) sammanställningar av tidigare forskning framkommer att ett flertal 
studier visar att barn utvecklar fyra olika aspekter i sin förståelse och uppfattning om döden. 
Den första aspekten beskriver hur döden är ett permanent fenomen och hur barnet besitter 
vetskap om att den som dött inte kan återvända. Deras erfarenheter av andra processer som 
går att laga eller återkalla kan leda till en missvisande syn på döden och kan framkalla 
frustration. Den andra aspekten är förståelsen för att de kroppsliga funktionerna som 
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andning, rörelseförmåga och behov upphör för den döde. En tredje aspekt handlar om 
uppfattningen om vad som kan orsaka död. Barnet kämpar med att försöka förstå varför 
döden inträffat och försäkrar sig om att dem inte var skyldiga till personens död. Den fjärde 
och sista aspekten handlar om förståelsen för att döden är en del av livet och att alla levande 
varelser någon gång kommer att nå slutpunkten på sina liv.  
 
Enligt Vlok och De Witt har barn olika förklaringar på varför en person kan ha avlidit och 
ibland missförstår de betydelsen av döden. En del barn kan tro att en person har mist sitt liv 
på grund av att de sagt fula ord eller tänkt dåliga saker. Andra barn kan beskriva dödsorsaken 
genom att nämna de yttre företeelser som inträffat, som exempelvis knivhugg eller 
pistolskott. Det finns även barn som kan beskriva dödsorsaken med hur inre organ slutat 
fungera så som att hjärtat har stannat. I Sydafrika förklarar barn under fem år ofta att de inre 
organen har en slags livskraft. När döden inträffar i anslutning till att inre organ slutat 
fungera så kopplar barn ihop döden med att det är ett biologiskt fenomen. Vidare leder det 
till att de kan se ett sammanhang mellan biologi, livet och döden från en så kallad naiv 
biologisk teori. I denna process förstår de att död inte går att orsaka genom tankar eller 
önskningar. När barn kommer underfund med att människokroppens ultimata mål är att 
fungera och hålla sig levande utvecklas deras förståelse av döden (Vlok & De Witt, 2012, s. 
1646–1648).  
 
I Yang och Parks studie från USA undersöktes barns uppfattningar om döden genom att låta 
dem rita sina tankar. Barnen var mellan 5–6 år och hade ursprung från Korea, Kina och USA. 
När de var klara med teckningarna fick de berätta vad de hade ritat. De barn som ritade 
realistiska motiv på sina teckningar, som till exempel skildringar av bilolyckor, döda kroppar 
och begravningar var 89%. De barn som ritade teckningar av mer metaforisk karaktär, som 
svärd eller brand med koppling till döden var 6% (2017, s. 58, 60). Barnens uppfattningar 
om förlust och död var kopplade till saker som kunde orsaka död, försök att stoppa död eller 
vad som hände efter döden. Vid analys av barnens teckningar skapades olika teman för vad 
de hade ritat. Ett tema blev vad som orsakar död. Barn som ritade kring detta tema ritade i 
större utsträckning inre faktorer som sjukdom istället för yttre faktorer som till exempel 
olyckor. Naturkatastrofer och tragiska händelser förekom dock också som förklaringar i 
barnens teckningar. Barn som använde brott som förklaring till att personer hade dött var 
8% och där var motiven ofta vapen eller robotar som attackerade och dödade. Ett annat tema 
som kunde identifieras var barn som ritade att de försökte förhindra personers död eller 
återuppliva människor. I anslutning till det temat ritade 11% av barnen doktorer, sjukhus 
eller ambulanser som relaterade till att försöka förhindra död. Det syntes tydligt att dessa 
barn inte utvecklat förståelse för att döden är permanent och att det inte går att återuppliva 
avlidna människor. Vissa barn trodde att åtgärder som operation eller medicin kunde 
återuppliva personerna igen. Ett ytterligare tema som framkom var vad som händer efter 
döden. Här förekom fyra underkategorier vilket var döda kroppar, begravningar, besök vid 
graven samt associationer om livet efter döden. Ungefär hälften av teckningarna handlade 
om döda kroppar och 20% handlade om begravningar eller besök vid gravar. I beskrivningen 
av begravningar berättar barnen hur det gick till enligt deras kulturella bakgrund (Yang & 
Park, 2017, s. 62–65). Bara 6% av barnen ritade saker som var relaterade till livet efter döden 
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där deras uppfattning var att det gick att leva vidare utanför sin kropp. Ett barn förklarade 
detta som att människor flyger upp i himlen efter att de dött. Barnen som uttryckte tankar 
om livet efter döden använde sig inte av typiska religiösa förklaringar utan såg på Gud mer 
som en superhjälte eller att människor bara åkte upp i himlen (Yang & Park, 2017, 68–70). 	

5.2 Pedagogers perspektiv på att prata med barn om döden   
	
I Collete Pratt, Hare och Wrights studie från USA undersöks förskollärarstudenters och 
förskollärares perspektiv på att prata om döden tillsammans med barn. Studien utfördes med 
hjälp av frågeformulär som skickades ut till 52 studenter och 80 förskollärare där ungefär 
70% svarade på formuläret. I resultatet framkom det att 25% av de tillfrågade ansåg att det 
var viktigt att prata om döden på ett tydligt och utförligt sätt tillsammans med barnen. De 
som ansåg att det var ganska viktigt var 48% och de som tyckte att det var väldigt viktigt var 
25%. Det framkom även att 83% ansåg att det var viktigt eller väldigt viktigt att vara 
akademiskt förberedd på att presentera döden på ett tydligt och korrekt sätt för barn i 
förskoleåldern. Dock kände bara 20% att de var akademiskt förberedda på att kunna prata 
om detta med barnen. Hela 80% upplevde alltså att de var lite eller mycket lite akademiskt 
förberedda. 91% hävdade dessutom att det var viktigt att kunna prata om döden när den 
naturligt dyker upp men 58 % av dessa kände sig lite eller helt oförberedda på att göra det. 
Deltagarna i studien tyckte det var lättast att diskutera döden med barn genom att samtala 
kring döda husdjur eller genom högläsning. Det som upplevdes vara mest utmanande var att 
samtala om döden när ett barns anhörig gått bort eller när ett barn i barngruppen avlidit 
(2001, s. 281).  
 
I Mcgovern och Barrys irländska studie tillfrågades lärare och föräldrar till barn i åldrarna 
5–12 år om deras perspektiv på barns sorg och uppfattningar om att prata med barn om 
döden. Studien utfördes genom att 142 lärare och 119 föräldrar svarade på ett frågeformulär. 
Resultatet visade att 35% av lärarna hade varit med om att ett barns förälder har gått bort, 
23% hade varit med om att ett barn hade dött och 83% hade varit med om att någon som 
stod nära barnet hade gått bort under de senaste fem åren. 64% av lärarna hade pratat om 
döden med barnen. 63% av lärarna tyckte att det var viktigt att diskutera och prata om döden 
med barnen innan de själva stötte på det eller fick uppleva det. Det var dock många som 
upplevde att de kände sig obekväma med att prata om det. 62% av lärarna tyckte att det bästa 
förutsättningen var att barnen fick kunskap om döden hemifrån och inte från förskolan. Det 
fanns även skillnader mellan vad yngre och äldre lärare ansåg. De yngre lärarna under 40 år 
ansåg i högre utsträckning att barn kan ta på sig skuld för ett dödsfall, att de kan lida av sorg 
lika mycket som vuxna samt att sorgeprocessen kan vara lika länge som vuxnas. De yngre 
lärarna tyckte även att barn uttryckte lika mycket känslor som vuxna vid sörjande (2000, s. 
328–331). 	
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5.3 Att möta barns frågor om döden 
	
Vlok och De Witt som skrivit en sammanställning av olika studier angående fenomenet död 
i förhållande till barn, lyfter hur flera forskare menar att vuxna ofta tar för givet att barn inte 
tänker på döden eftersom de inte tror barn förstår sig på fenomenet. Detta leder till att många 
vuxna undviker ämnet och gärna tar avstånd från det (2012, s. 1648). Kronaizl som skrivit 
en sammanställning av forskning om barns förståelse för döden, diskuterar hur döden kan 
samtalas om tillsammans med barn. Enligt denna sammanställning framkommer det att 
vuxna ofta hanterar ämnet som något barn måste skyddas från snarare än förberedas på. Om 
vuxna inte pratar om döden kan barn bli tvungna att vända sig till tv och medias framställning 
för att få svar på sina frågor, vilket inte alltid förmedlar en realistisk bild. Utfallet blir ofta 
att vuxna känner en rädsla över att säga någonting fel vilket i sin tur leder till att ämnet 
undviks helt. Genom att inte behandla ämnet förmedlas ett oavsiktligt intryck till barnen om 
att döden är ett så pass skräckinjagande ämne att inte ens vuxna vågar samtala om det. Till 
följd av att vuxna tar avstånd från samtalsämnet får barn inte den information eller hjälp de 
behöver för att förstå sig på döden. Vid bortgång av en nära anhörig kan detta handlingssätt 
påverka barnen i så stor utsträckning att deras sorgebearbetning försvåras eller skadas (2019, 
s. 47).  
 
Enligt Kronaizl har flera forskare dragit slutsatsen om att det är viktigt att svara ärligt på 
barns frågor om döden. Warnicks (2015) uttalar sig enligt följande: “Youth of all ages benefit 
from living in an environment where they feel safe asking their questions and sharing their 
feelings about ⦋...⦌ dying, death, and grief” (citerat i Kronaizl, 2019, s. 47). Warnick menar 
alltså att när vuxna svarar på barns frågor om döden på ett ärligt och respektfullt sätt kan det 
inte annat än gynna barnen (Kronaizl, 2019, s. 47). Willis har skrivit en artikel som 
översiktligt presenterar barns förståelse för döden, konkreta strategier för hur vuxna kan 
samtala med barn om döden samt hur lärare kan hjälpa barn som upplever sorg. Han tar i sin 
artikel upp att det är viktigt att inte förminska barns frågor och funderingar om döden 
eftersom det riskerar att signalera att deras frågor är oviktiga och onödiga att svara på (2002, 
s. 221, 224). Vlok och De Witt menar att pedagoger därför bör vara utrustade så att de kan 
svara på barns frågor om döden utifrån vetskap om deras ålder, tidigare erfarenheter av 
döden, kognitiva funktioner och vart de emotionellt befinner sig (2012, s. 1646). Vid 
bemötande av barns frågor har det visat sig att det är relevant att använda ett tydligt språk 
som barnen förstår. Oavsett hur gammalt barnet är bör språket anpassas för att gynna deras 
förståelse. Många vuxna använder ett för abstrakt språk när de talar om döden, vilket är 
särskilt svårt att förstå för barn under sex år (Willis, 2002, s. 224). Enligt både Kronaizl 
(2019, s. 49) och Willis (2002, s. 224) bör begrepp som “somnat in” och “gått bort” undvikas 
eftersom de i sina sammanställningar av forskning kommit fram till att barn behöver 
konkreta begrepp som på ett sakligt sätt beskriver hur situationen ligger till. Detta för att 
förhindra missförstånd och oro. En vokabulär som är för avancerat för ett barn att förstå 
försvårar deras koncept kring döden och kan leda till onödig förvirring vid eventuellt 
dödsfall. Även Vlok och De Witt betonar vikten av tydliga förklaringar. De menar att samtal 
om döden framkallar starka emotioner eftersom det är så kognitivt komplext. Som pedagog 
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är det då viktigt att vara medveten om barns så kallade naiva biologiska teorier för att kunna 
svara på deras frågor på ett uppriktigt och åldersanpassat sätt (2012, s. 1648). Kronaizl 
hävdar också att vad som sker efter döden eller när vi kommer att dö är något vi människor 
bara kan filosofera om och det är alltså fullkomligt normalt att inte alltid kunna ha svar på 
de frågor barnen ställer (2019, s. 49). 
 
Trots att varje barn har ett unikt tankesätt samt individuella erfarenheter kring döden så finns 
det ändå riktlinjer som med hjälp av kunskaper om utvecklingsstadier kan vägleda vuxna. 
Genom att känna till barnets förflutna går det att utifrån det bemöta deras frågor på ett 
individuellt anpassat sätt. (Kronaizl, 2019, s. 47). Vlok och De Witt hävdar att det är viktigt 
att ta hänsyn till barns kulturella bakgrund i samtal om döden på grund av att barns tankar 
påverkas av socioekonomiska och kulturella bakgrunder. Att vara medveten om detta hjälper 
oss att förklara dödsorsaker på ett sätt som är anpassat till barnens egna kultur (2012, s. 
1648). Även Kronaizl betonar att kulturell bakgrund som en viktig faktor att ta hänsyn till 
men benämner också eventuell religionsuppfattning. Författaren menar att de två faktorerna 
med stor sannolikhet påverkar barns tankesätt och koncept kring vad döden innebär, hur 
sorgeritualer bör gå till och på vilket sätt samtalet bör gå till. Med denna vetskap är det 
möjligt att genom samtalet uppnå en ömsesidig förståelse och motverka möjlig etnocentrism, 
det vill säga att barnen bedömer en främmande kultur på ett kritiskt sätt utifrån vad de själva 
vet om sin egna kultur (Kronaizl, 2019, s. 49). 	
	
Vid sorg är det viktigt att vuxna personer låter barn bestämma både innehåll och takt på 
konversationen eftersom diskussionen kan bli känslig. På detta vis skapas ett förtroende från 
barnens sida för att kunna dela med sig av sina tankar angående döden utan att samtalet ska 
vara styrt och ha ett bestämt ändamål utifrån den vuxnes perspektiv (Kronaizl, 2019, s. 49). 
Gråt är något som naturligt kan förekomma vid samtal om döden. Kronaizl menar att det 
därför är viktigt att vuxna tydliggör att det är fullkomligt normalt och att alla kan gråta vid 
sådana samtal. För att samtalet tillsammans med barnen ska vara så bekvämt som möjligt 
går det att som vuxen fundera över ens individuella inställning och attityd till ämnet. Om ett 
barn i barngruppen nyligen varit med om dödsfall kan det vara bra att ha läst in sig på ämnet 
för att på bästa sätt veta hur barnet kan stöttas och situationen i övrigt kan bemötas (2019, s. 
50).  
 
Det finns inget rätt tillfälle att ge ett barn ett dödsbesked men enligt Willis finns det vissa 
tänkbara faktorer att ha i åtanke när beskedet ges. Det är till exempel bättre för barnet att få 
beskedet från en familjemedlem än från en främling. Det är även viktigt att barnet får vara 
en del av familjens sorgeprocess och ges möjligheten att förstå vad döden innebär. Om denna 
möjlighet inte ges kan barnet riskera att känna sig distanserad från familjen och förlora 
möjligheten till att förstå händelsen. Även om barnet inte kan förstå fullt ut vad som hänt är 
det viktigt att skapa möjlighet till att bilda en egen uppfattning (2002, s. 224). 	
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6. Metod och material 

I följande del presenteras de metodologiska val och utgångspunkter vi har gjort i vår studie. 
Den här undersökningen består av två delstudier där My har skrivit delstudie 1 och Sandra 
delstudie 2. Urval och genomförande kommer att presenteras i separata rubriker medan 
resterande rubriker presenteras tillsammans. En kritisk granskning och reflektion över 
metoden kommer att ske löpande i vår redogörelse.  	

6.1 Metod för datainsamling  
	
I vår undersökning har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Trost menar att ett utmärkande 
drag hos kvalitativa intervjuer är att ställa raka och enkla frågor som sedan får långa och 
komplexa svar (2010, s. 25). Esaiasson m.fl. hänvisar till Kvales definition av den kvalitativa 
forskningsintervjun där den beskrivs som: “En intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar 
av den intervjuades livsvärld i syfte att tolka de beskrivna fenomenens mening” (2017, s. 
262). Vi valde kvalitativa intervjuer som metod eftersom vi är intresserade av människors 
uppfattningar, erfarenheter och resonerande. Trost menar att en kvalitativ metod är att 
föredra för att få en bättre förståelse för hur människor tänker och resonerar (2010, s. 32).	
	
I vår intervjuguide till pedagogerna (se Bilaga 1) har vi eftersträvat att använda ett enkelt 
språk med öppna frågor som inbjuder pedagogerna till att svara utförligare. Esaiasson m.fl. 
pekar på vikten av att inte ha för svåra frågor utan istället korta frågor som genererar långa 
svar (2017, s. 274). I intervjuguiden till barnen (se Bilaga 2) har frågorna formulerats på ett 
enkelt sätt för att underlätta förståelsen för dem. Frågorna var av en öppen karaktär för att 
skapa en inbjudan till fritt tänkande. Doverborg och Pramling Samuelsson menar att ja och 
nej frågor bör undvikas för att de inte ger svar på barnets tankar (2000, s. 33). Innan 
intervjuerna genomfördes utförde vi en testintervju vardera med barn och vuxna för att 
försäkra oss om att våra frågor var väl formulerade, inte kunde missuppfattas och var 
placerade i rätt ordning.  Esaiasson m.fl. rekommenderar att dessa åtgärder kan göras för att 
få till ett fungerande dynamiskt samtal, få reda på om frågorna är välformulerade och om 
temat följer en logisk ordning (2017, s. 277). Med hjälp av testintervjuerna kunde en del 
frågor tas bort eller formuleras om. Respondenterna fick inte ta del av intervjuguiden i förväg 
eftersom vi eftersträvade spontana svar och ville undvika att få tillrättalagda svar. Vi var 
noga med att respondenterna i vuxenintervjuerna inte arbetade på samma verksamhet som 
respondenterna i barnintervjuerna. 
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6.2 Urval och avgränsningar delstudie 1  
	
I urvalet till vuxenintervjuerna kontaktades pedagoger på olika förskolor per telefonsamtal 
eller mail. Respondenterna var för mig okända sedan tidigare. Esaiasson m.fl. hänvisar till 
McCrackens råd om att främlingar bör väljas för att upprätthålla en vetenskaplig distans till 
respondenten (2017, s. 268). I urvalet var jag intresserad av att hitta pedagoger med olika 
utbildningar för att få en så bred bild som möjligt över hur pedagoger ser på barns 
uppfattningar om döden. Fem pedagoger intervjuades varav tre var förskollärare, en F-6 
lärare och en var barnskötare. Deras erfarenheter inom förskolan och förskoleklass var 
mellan 4 och 33 år. I samråd med vår handledare och den tidsram som fanns för arbetet 
ansågs detta vara ett rimligt antal för arbetets omfattning. Det bör dock understrykas att fler 
intervjuer skulle kunnat utföras för att fånga fler uppfattningar och för att höja trovärdigheten 
i resultatet. Pedagogerna har i studien fått kodnamn tilldelade efter bokstaven P för att 
representera pedagoger. Namnen är följande; Per, Pelle, Petrus, Polly och Pernilla. I 
undersökningen har det inte lagts någon vikt vid respondenternas kön och därför är 
kodnamnen osystematiskt utvalda. 	

6.3 Urval och avgränsningar delstudie 2   
	
I urvalet till barnintervjuerna kontaktades pedagoger på olika förskolor med en 
intresseförfrågan per telefonsamtal. Informationsblad (se Bilaga 5) mailades sedan ut till 
verksamheterna så att de skulle kunna vidarebefordras till samtliga vårdnadshavare. Jag 
mötte en del motgångar i sökandet av barn att intervjua eftersom underskrifter på 
medgivandeblanketterna (se Bilaga 6) var svåra att återfå. Därför fick jag kontakta kamrater 
och bekanta med barn för att på så vis kunna uppnå ett tillräckligt stort antal respondenter 
för att kunna genomföra studien. Totalt intervjuades åtta barn i åldrarna 4–6 år. Doverborg 
och Pramling Samuelsson menar att vid situationer då intervjupersonen inte känner barnet 
är det till fördel om barnens pedagog förbereder barnen på vem som ska komma och vad 
som ska göras under intervjun (2000, s. 27). Jag bad därför pedagogerna på förskolan att 
förbereda barnen på att intervjuerna skulle ske och vad det innebar. Enligt Doverborg och 
Pramling Samuelsson är det en fördel att spendera tid med barnen innan intervjun för att 
skapa en så god kontakt som möjligt (2000, s. 27). På grund av tidsbrist blev det dock inte 
möjligt för mig att genomföra denna åtgärd vid varje barnintervju, utan endast vid två 
tillfällen. Barnen i studien har likt pedagogerna fått kodnamn på ett osystematiskt vis där de 
medverkandes kön inte är relaterade till de slumpmässigt valda namnen. Barnens namn 
börjar på bokstaven B för att representera barn. Namnen är följande; Beatrice, Billy, Bertil, 
Bodil, Björn, Barbro, Bengt och Britta. 
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6.4 Genomförande delstudie 1  
	
Alla pedagoger intervjuades på sina arbetsplatser i ett avskilt rum där samtalet kunde ske 
ostört. Innan intervjun började fick pedagogerna ett informationsblad (se Bilaga 3) om 
studien samt en medgivandeblankett (se Bilaga 4) som de fick skriva på när de tagit del av 
informationen. Enligt Vetenskapsrådet är det av stor vikt att informera respondenterna om 
studiens innehåll och villkor innan forskningen genomförs (2002, s. 7). Intervjuguiden (se 
Bilaga 1) styrdes till största del ordningsföljden av frågorna men beroende på pedagogernas 
berättelser kunde olika följdfrågor ställas. Esaiasson m.fl. menar att detta är kännetecknande 
för en samtalsintervju med lägre standardisering eftersom respondenten är med och styr 
ordningsföljden på frågorna (2017, s. 236). Pedagogerna fick inte ta del av intervjufrågorna 
innan intervjun tog plats för att svaren i förväg inte skulle vara genomtänkta. Intervjuerna 
varade mellan 15–30 minuter beroende på hur många erfarenheter pedagogerna hade att 
berätta om och dokumenterades med hjälp av röstinspelning via en telefon.	

6.5 Genomförande delstudie 2    
	
Barnintervjuerna utfördes i ett lugnt rum antingen på barnens förskola, i deras hem eller på 
ett bibliotek för att barnen enklare skulle kunna koncentrera sig och inte tappa intresset 
(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 25). För att barnen skulle känna sig trygga 
närvarade alltid en pedagog eller förälder under varje intervju. Trost menar att det är viktigt 
att fånga barns intresse och att motivera dem till att vilja delta i intervjun och att detta kan 
göras genom att sätta sig in i barnens perspektiv (2010, s. 59). Därför valde jag att inleda 
barnintervjuerna med högläsning ur en barnbok för att presentera ämnet och väcka barnens 
intresse om vårt ämne. Enligt intervjuguiden för barnen (se Bilaga 2) valde jag att undvika 
att ställa personliga frågor eftersom ämnet jag undersöker kan vara känsligt att samtala om. 
Istället fokuserade jag på att ställa frågor utifrån barnbokens handling samt om 
huvudkaraktärerna. Därmed hjälpte barnboken till med att hålla en distans till ämnen genom 
att inte utgå ifrån barnens egna erfarenheter. Barnbokens bilder fungerade även som 
utgångspunkt för samtalen eftersom barnen kunde bläddra och återuppleva handlingen under 
intervjuns gång (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 29). Barnboken som heter 
Oliver och sorgen av Maria Aminoff var lånad från Uppsala stadsbibliotek. Boken handlar 
om en pojke vid namn Oliver som varje dag gick förbi en affär där en papegoja bodde i en 
bur. Papegojan var väldigt gammal, blev sjuk och hamnade hos veterinären. En dag hade 
papegojan dött och Oliver blev väldigt ledsen. Han fick stöd från vuxna i sin närhet som 
bemötte honom på ett väldigt ödmjukt sätt samt förklarade för honom att papegojan begravts. 
Boken får dock ett lyckligt slut då en kanin i affären får ungar. Efter att ha jämfört olika 
böcker med liknande tema ansåg jag att den utvalda barnboken kunde behandla ämnet på ett 
milt sätt som inte blev för personligt men som ändå kunde väcka tankar om döden. Min 
intention var att intervjua barnen parvis för att diskussioner enklare skulle kunna skapas. 
Doverborg och Pramling Samuelsson lyfter att gruppintervjuer kan fungera som ett verktyg 
för att undersöka hur flera barn tillsammans tänker kring ett fenomen. Genom att barnen är 
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fler skapas inblick på hur deras svar påverkar varandra och hur nya frågor skapas (2000, s. 
29). På grund av att jag inte lyckats få ett jämt antal underskrifter på alla verksamheter fick 
två barn intervjuas enskilt. Samtliga intervjuer varade mellan 8–25 minuter beroende på hur 
mycket tankar barnen hade samt hur bekväma de kände sig i situationen som 
dokumenterades med hjälp av röstinspelning. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson 
är det en naturlig tidsvariation eftersom barn inte har en lika stor språkförmåga som äldre 
personer kan ha (2000, s. 26).	

6.6 Databearbetning och analysmetod  
 
Vår undersökning bygger på intervjustudier som utgår från en tematisk analys. Genom att 
ställa tematiska frågor under intervjuerna kunde materialet i efterhand bearbetas utifrån de 
olika teman som identifierats i relation till våra frågeställningar och syfte. (Esiasson m.fl., 
2017, s. 274) Utifrån forskningsfrågorna skapades sedan rubriker där frågeställningarna 
tydligt blev besvarade. Under varje rubrik presenterades resultatet som framkommit i de 
individuella delstudierna. Respondenternas svar inom varje delstudie jämfördes och 
sammanfattades. För att styrka olika uttalanden infogades även flera citat. Det 
sammanfattade materialet analyserades sedan utifrån det kristeoretiska resonemanget samt 
de centrala begreppen bemötande och bearbetning. I analysen av materialet valde vi att 
fokusera på erfarenheter samt liknade och skilda uppfattningar som framkommit av data. En 
tematisk analys utgår ifrån frågor som inte är vinklade för att kunna påverka deltagarens svar 
(Esiasson m.fl., 2017, s. 274). Trost menar att det inte finns ett givet sätt att analysera 
kvalitativa intervjuer på men att en möjlighet är att skriva ner intervjuerna för att sedan 
sammanfatta det material som anses vara viktigt i förhållande till syfte och frågeställningar 
(2010, s. 149–150). Samtliga vuxen- och barnintervjuer transkriberades ordagrant av vardera 
student och sammanställdes i ett gemensamt dokument. 

6.7 Reliabilitet och validitet  
	
Reliabilitet är enligt Bell ett mått på tillförlitligheten av tillvägagångssättet, det vill säga om 
det skulle ge samma resultat vid olika tillfällen med liknande omständigheter (2016, s. 133–
134). I den metod vi använt är det dock svårt att mäta tillförlitligheten eftersom vi är 
intresserade av människors uppfattningar och tankar. Bell skriver att när människors åsikter 
eller tankar efterfrågas kan det finnas många varierande faktorer som kan ha påverkat 
personens uppfattningar (2016, s. 133). Därför blir det svårt att mäta reliabiliteten i vår 
undersökning eftersom vi inte kan garantera att samma svar skulle upprepas om 
undersökningen utfördes igen. Validitet hör samman med reliabilitet och innebär giltighet. 
Det vill säga huruvida frågorna mäter det som var avsett att mätas. Bell menar på att inom 
kortare undersökningar behöver inte fördjupning ske i de tekniska aspekterna av validitet 
men att frågorna ska granskas kritiskt. En annan forskare ska kunna använda samma metod 
och komma fram till samma resultat. Det är även möjligt att fråga testpersoner om de 
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upplever att frågorna besvarar syftet. Det tillfredsställer inte de vetenskapliga kraven på 
reliabilitet och validitet men det kan ge en indikation på huruvida frågorna är tillförlitlig eller 
inte (Bell, 2016, s. 134). För att försäkra oss om att våra frågor var väl formulerade för våra 
respondenter utförde vi därför testintervjuer på två barn och en pedagog innan de slutgiltiga 
intervjuerna genomfördes. Ingen av dessa intervjuer användes i studiens resultat. 
Intervjuerna kunde testa vår reliabilitet och validitet för att få en indikation på om frågorna 
besvarade syftet. Därefter omarbetades våra frågor baserat på utfallet av testintervjuerna. 	

6.8 Etiska hänsynstaganden  
	
I vår studie har vi tagit hänsyn till de fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet (2000) framhåller. 
Enligt Vetenskapsrådet bör informationskravet och samtyckeskravet tas hänsyn till innan 
forskning påbörjas. Informationskravet handlar om att informera om studien och dess 
villkor. Samtyckeskravet innebär att respondenterna måste ge sitt samtycke till att delta i 
undersökningen (s. 7, 9). Innan intervjuerna genomfördes tilldelades informationsblanketter 
till respondenterna och barnens vårdnadshavare. Där beskrevs bland annat studiens syfte 
samt att deras medverkan var frivillig. Vårdnadshavarna uppmanas att informera barnen och 
tillfråga dem om de vill delta i studien. När de tagit del av informationen fick de en möjlighet 
att skriva på en medgivandeblankett. Vetenskapsrådet lyfter även fram att 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet bör tas hänsyn till. Konfidentialitetskravet 
handlar om att känslig information och etiskt känsliga uppgifter ska skyddas från 
utomstående. Det ska därmed inte vara möjligt att identifiera enskilda personer i 
sammanställda data. Nyttjandekravet innebär att information om respondenterna i studien 
endast får hanteras av berörda forskare i studien. Informationen får därmed inte användas i 
andra syften än studien (s. 12, 14). I vår studie har respondenterna fått kodnamn för att det 
inte ska gå att identifiera enskilda individer. All data från studien hanterades på ett 
konfidentiellt sätt där inga obehöriga har kunnat ta del av informationen. Informationen som 
framkommer i intervjuerna har endast använts i studiens syfte och inte till några andra 
ändamål. 	
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7. Resultat och analys 

Nedan följer resultat och analys av delstudie 1 och 2 där vi behandlar pedagogers 
uppfattningar av barns frågor om döden samt barns uppfattningar om döden. Data har 
analyserats i anknytning till syfte och frågeställningar vilket innebär att eventuell överflödig 
information i intervjuerna har sållats bort. Utifrån syfte och frågeställningar har olika teman 
sedan skapats för att sammanställa resultaten av respondenternas uppfattningar. Resultat och 
analys sker sammanflätat och analysen utgår ifrån ett kristeoretiskt resonemang med 
användning av olika aspekter av bemötande och bearbetning. Citaten är bearbetade för att 
undvika talspråk och underlätta läsningen.	

7.1 Delstudie 1 

7.1.1 Pedagogers uppfattningar om barns förståelse för döden samt innehållet i barns 
frågor   
	
Det var märkbart att pedagogerna hade svårt att ta ställning till på vilket sätt barn förstår 
döden. Flera av pedagogerna hävdade att barn oftast inte ger uttryck för hur de förstår döden 
utan snarare gör olika konkreta konstateranden. En del pedagoger förklarade att alla barn 
kunde visa sin förståelse på olika sätt.	
	

Det där är en väldigt komplex fråga för att det kan vara så olika, nu har vi haft barn och elever här på 
skolan som har haft närstående som har dött och det är väldigt svårt att veta hur mycket de förstår. Jag 
tycker att de, jag tror säkert att någonstans så vet de men det är inget de ger uttryck för direkt sådär. Det 
är någonting som införlivas och som man ser i olika beteenden. (Per) 	

	
Pers uttalande kan tolkas som att det ofta är svårt att fånga barns förståelse för döden. Genom 
barns beteende går det ändå att få en indikation på vilken nivå deras förståelse ligger och 
vad de försöker att bearbeta. Det som pedagogerna ansåg var grundläggande för barns 
förståelse för döden var ålder, tidsuppfattning, utvecklingsnivå, tidigare erfarenheter samt 
hur mycket de samtalat om det hemma. Flera pedagoger tog upp att barns ålder påverkade 
hur mycket de förstod. Per menade särskilt att när barn blir äldre utvecklas deras 
tidsuppfattning och de kan relatera till tiden på ett annat sätt än tidigare. De får då en större 
förståelse för att någon som dör är borta för alltid. Pedagogernas resonemang stöds av 
Raundalen och Schultz som hävdar att tillvägagångssättet i samtalen med barnen bör vara 
kopplat till deras ålder (2007, s. 53). Det framgår att pedagogerna ser på barns förståelse som 
något som utvecklas gradvis samt är delvis baserat på erfarenheter av antingen samtal eller 
erfarenheter. Något som styrks av Dyregrov som menar att barns förståelse byggs upp med 
tiden genom samtal och förklaringar från vuxna (1999, s. 13).    	
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Pelle och Petrus menade att föräldrar hade en stor roll i barnets förståelse. Om föräldrarna 
samtalade om döden hemma samt vågade uttrycka sorg fanns en större chans för att barnen 
skulle utveckla en djupare förståelse. Polly menade att barns förståelse för döden blir väldigt 
konkret när de själva upplever den. Enligt hennes erfarenhet är reaktionen efter dödsfall ofta 
att barnen framför olika konstateranden som exempelvis att ”mamma är död nu”. Frågor av 
en konkret karaktär uppstår efter en tidsperiod när händelsen hunnit sjunka in hos barnet. 
Detta för att barnet försöker att förstå det som hänt. Även barn som inte upplevt död på nära 
håll använder sig av konkreta frågor vid samtal om ämnet.	
	

Det blir ett väldigt naturligt samtal för de andra barnen ställer ju frågor, vad kommer att hända med din 
förälder nu? Blir föräldern nedgrävd? hur kommer... hur känns det att bli nergrävd? (Polly)	

	
Pollys syn på hur barns förståelse utvecklas kan kopplas till Dyregrov som menar att barn 
som upplevt död i sin närhet ofta har en större förståelse för det i jämförelse med jämnåriga. 
Genom att vuxna sedan samtalar och förmedlar fakta utvecklas barnets förståelse (1999, s. 
13). Det kan tolkas som att Polly har en föreställning om att barn utvecklar sin förståelse 
genom att de först upplever en situation och sedan ställer frågor om den. Barnens frågor 
handlade ofta om vad som händer efter döden och vad som händer med kroppen. Pelle 
upplevde att barnen som han hade pratat med genom åren mest var intresserade av vad som 
hände med kroppen samt att de inte visade intresse av vad som eventuellt kunde hända med 
själen. Barnens konkreta frågor om vad som händer med kroppen bekräftar Dyregrovs 
resonemang om att barns förståelse ofta är bokstavlig och att de uppfattar döden på ett 
konkret sätt (1999, s. 30). Petrus, Per och Polly hade upplevelser av att framförallt de äldre 
barnen i åldrarna 5–6 hade många frågor om vad som händer efter döden och hur det känns 
att vara död. Dyregrov menar att barn i denna ålder har byggt upp en biologisk förståelse för 
vad döden innebär, alltså att kroppens organ slutar fungera (2007, s. 13). Innehållet i barnens 
frågor kan tolkas som att barnen i den här åldern byggt upp en biologisk förståelse och därför 
visar mer intresse för frågor som berör den mer själsliga aspekten av döden.  	

7.1.2 Pedagogers uppfattningar om att möta barns frågor  
 
Alla pedagoger var överens om att barn måste få ställa frågor om döden och att det är viktigt 
att svara på dem. Om barns frågor inte besvaras kan möten med döden senare i livet bli 
mycket svåra och förvandlas till något skrämmande. Vikten av att vara ärlig och inte ljuga 
för barnen framhävdes av pedagogerna. 	
	

Främst tänker jag att det blir skrämmande, att det finns risk för det för att det är ändå... det är om man 
upplever en bortgång av någon man står nära eller ett husdjur så är det ändå stora känslor som behöver 
få ta plats och som man måste kunna förstå och som man också måste våga acceptera att de är där. För 
att de ska bli lättare efter ett tag. Pratar man inte om det tänker jag att det kan byggas på och bli väldigt 
svårt och kanske senare i livet bli jättesvårt om man upplever det här med att någon dör, en närstående. 
Så ja jag tänker att det kan bli väldigt negativt. (Petrus)	
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Man svarar så mycket som man kan sen får man väl sålla lite haha man kan ju inte vara för.. man vet ju 
liksom inte heller vad föräldrarna vill så. Men vi försöker alltid vara öppna med och svara ärligt på 
frågorna de kommer med. (Pelle)	

	
Petrus och Pelle uttrycker här vikten av att alla barn ska ges möjlighet att ställa frågor och 
att de besvaras ärligt vilket även Dyregrov och Raundalen (1995, s. 73) menar. Enligt Petrus 
är konsekvenserna av att inte besvara barns frågor i stor utsträckning kopplade till deras 
känsloliv. En bristande förståelse för döden vid tidig ålder kan leda till att ämnet senare i 
livet blir svårare att bearbeta på grund av att möjligheten tidigare inte funnits där. Det kan 
kopplas till Raundalen och Schultz som hävdar att barnets utveckling av känslolivet och 
emotionella funktioner sker tidigt i livet (2007, s. 43). Utifrån det synsättet blir det angeläget 
att som pedagog hjälpa barnen att hantera sina känslor. Genom att Petrus, i det här fallet, 
pratar om döden fungerar det som ett sätt att hjälpa barnet att både förstå samt hantera sina 
känslor. Att samtala om ämnet blir alltså viktigt både för att ge plats åt barnets känslor men 
även för att skapa förståelse.  	
 	
Petrus hävdade att hur barnet och dess frågor blir bemötta handlade om de vuxnas enskilda 
värderingar samt hur dessa förmedlades. Petrus berättade att om barn ställer frågor och vill 
få dessa besvarade kan en motfråga ställas om vad barnet tror. Om barnet inte har några egna 
funderingar går det att presentera olika alternativ och synsätt. Utifrån det kan barnet själv 
välja vad som känns bäst för dem att tro på. Vad Petrus anser går att tolkas genom att han 
inte anser sig själv ha rätten att hävda vad som är rätt eller fel och därför gör han valet att 
bredda barnets förståelse. Utifrån Raundalen och Schultz faktafas går det att förstå det som 
att fakta ska förmedlas till barnet för att skapa förståelse för det som hänt (2007, s. 51). Då 
ingen med säkerhet vet vad som händer efter döden går det att tolka att Petrus yttranden som 
att han vill förmedla kunskap om olika tankesätt för att skapa en trygghet och förståelse hos 
barnet för hur livet efter döden skulle kunna se ut.  	
	
Flera pedagoger tog upp vikten i att känna av barns reaktioner i bemötandet av deras frågor, 
i synnerlighet de som upplevt döden på nära håll. Om dessa barn visar att de vill prata är det 
viktigt att finnas där och bemöta deras frågor. I övrigt menade pedagogerna att det främst 
inte handlade om att prata om det utan istället låta vardagen få vara som vanligt. Dyregrov 
anser i likhet med vad pedagogerna i denna studie svarade, att barnet bör få bearbeta sina 
känslor i sin egen takt och att vuxna bör vänta på att barnet är redo för att prata om händelsen 
eller frågorna (1999, s. 50).  	
	

Jag tycker att de här råden som man ofta får som pedagog och medmänniska att inte pracka på barnen 
frågor och inte heller lasta dem med sin egen sorg eller sina egna föreställningar om döden utan att möta 
dem där de är. Att svara på deras frågor men låta dem vila i det svaret och... låta barnet styra. De råden 
tycker jag är väldigt bra för att barn är väldigt konkreta. (Polly)	

	
De flesta pedagogerna tyckte att det fanns en skillnad i att bemöta barns frågor beroende på 
om barnet hade varit med om döden på nära håll eller inte. Om de erfarit någonting var det 
viktigt att agera lyhört för barnets signaler samt deras reaktioner för att se vilket typ av stöd 
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de kan tänkas behöva. Detta kan jämföras med Dyregrovs uppfattning om att vuxna bör vara 
lyhörda för eventuella teman bakom barns frågor för att på det viset med försiktighet greppa 
deras tankar för att sedan utveckla förståelse (1999, s. 13). Petrus hade dock uppfattningen 
om att denna skillnad endast kunde göras vid besittning av kunskap inom krishantering. När 
det inte finns nog med kunskap att tillgå skulle det kunna vara svårare att veta hur 
pedagogerna ska hantera barnet. Pelle höll inte med om denna uppfattning, han menade att 
bemötandet av barnet var något som föll sig naturligt av ren medmänsklighet.	
	

Ja nu har ju inte jag någon egen erfarenhet av det men jag tänker väl lite liknande så här krishantering, 
för det har jag ändå jobbat med... med sjuka föräldrar. Och ja det tycker jag om man har kunskapen, om 
inte kunskapen finns så tycker jag inte att man gör det. (Petrus)	

	

Jo men då kan man... då gör man det nog lite finkänsligt kanske och kollar, pejlar av barnet vart barnet 
är någonstans. Om den blir ledsen eller om den är intresserad. Så att det gör man nog automatiskt tror 
jag, kanske inte ens att man tänker på att man gör det. (Pelle) 	

	
Det intressanta är att Petrus och Pelle tänker helt olika. Petrus menar att det inte finns någon 
möjlighet att göra skillnad i bemötandet av okunskap. Vidare har Pelle en uppfattning om 
att avvikelse automatiskt kan komma att göras utan vidare eftertanke. Med insamlad data är 
det svårt att avgöra vad deras delade åsikter kan bero på. Tänkbara förklaringar skulle kunna 
vara att Petrus besitter kunskap om krishantering och gjort en reflektion utifrån hans tidigare 
tankesätt. Pelle hade inte erfarit någon kunskap inom krishantering och kunde därför inte 
jämföra på samma sätt utan hänvisar istället till de medmänskliga aspekter han känner till 
sedan tidigare. 	

7.1.3 Pedagogers erfarenheter av att möta barns frågor 
 
Pedagogernas erfarenheter av att möta barns frågor skiljde sig åt i stor utsträckning. En del 
hade mött många frågor i ett flertal olika situationer medan andra inte upplevde att barnen 
ställde frågor om döden. Gällande hur barnens frågor bemöts hade pedagogerna även här 
liknande uppfattningar. Flera pedagoger upplevde att barnens frågor oftast dök upp i 
samband med att de hade förlorat en anhörig eller ett husdjur. Frågorna kunde också uppstå 
mer spontant och särskilt med barn i 5–6 års åldern. Pedagogerna upplevde överlag att fem 
och sexåringar funderade mycket över existentiella frågor. Detta skulle kunna förstås utifrån 
Dyregrovs resonemang om att barn i den åldern utvecklat en förmåga att se saker från andras 
perspektiv samt att visa medkänsla för andra (2007, s. 14). Genom att denna förmåga 
utvecklas går det att anta att barnen intresserar sig mer för sin omgivning och därmed frågar 
om varför saker är som det är.  

Fyra av fem pedagoger lyfte fram barnlitteratur om döden som ett bra sätt att bemöta och 
diskutera frågor på. Med hjälp av böckerna kan det vara lättare för barnen att diskutera 
eftersom fokus hamnar på karaktärerna eller temat i böckerna och inte på dem själva. Även 
dockteater där barnen får vara med och påverka händelseförloppet var ett sätt som flera 
pedagoger lyfte fram. Detta kan kopplas till Dyregrovs resonemang om att barn gärna ska 
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uppmuntras att bearbeta döden och uttrycka sina tankar och känslor om den på olika sätt 
(1999, s. 51). Genom att pedagogerna använder böcker och dockteater för att samtala och 
diskutera om dessa frågor ges barnen ett naturligt sätt att bearbeta och utveckla sin 
förståelse.    	
	
Pernilla menade att små situationer i vardagen kunde användas för att prata om döden. Om 
barnen exempelvis hittade en död fågel på gården alternativt ett småkryp kunde hon som 
pedagog använda situationen till att prata om sådana frågor.  
 

Men såklart jag menar det känns ju som att det är vårat ansvar att… för jag menar ligger det en död 
fågel på gården så skulle man ju bara kunna ta bort den som personal och inte visa för barnen ens. Men 
om man väljer att titta och fundera, man kanske ordnar en liten begravning för fågeln och att man har 
någon ritual runt det då blir det ju plötsligt mer konkret och faktiskt något som liknar hur vi begraver 
våra anhöriga och sådär. Så att det gör vi ju. (Pernilla) 

 
Raundalen och Schultz menar att barn har en inneboende vilja till att lära sig nya saker (2007, 
s. 42). Pernillas sätt att se på frågorna går att tolka som ett lärandetillfälle där det ses som en 
möjlighet till att prata om ämnet. Det går även att se hennes agerande som ett sätt att ta 
tillfället i akt att uppmärksamma och synliggöra frågor om exempelvis döden. Per nämnde 
barngruppen som en resurs för att både bearbeta döden på samt att diskutera frågor om den. 	
	

Jag har tagit emot dem som en fråga, jag har försökt att inte dramatiserat dem överhuvudtaget utan när 
det kommer så aha du tänker så. Så tar man hjälp av gruppen, speciellt när man har lite äldre barn som 
är ungefär 5–6 år kanske att nu är det nån mer som kan tänka så här, är det något ni känner igen eller? 
Det kommer alltid någonting till stöd så att det är ju en jättebra möjlighet att man som 
lärare/förskollärare att man har den där möjligheten att kunna ta stöd i gruppen. (Per) 	

	
Det går att urskilja att Per ser en möjlighet i att använda gruppen som ett stöd i att hjälpa 
barnen att bearbeta frågorna tillsammans. Raundalen och Schultz tar upp detta i 
uttrycksfasen som ett sätt att skapa förståelse barn emellan samt att det går att reagera på 
olika sätt i svåra situationer (2007, s. 50). Pers agerande går att se som ett sätt att verkställa 
uttrycksfasen på. Istället för att lägga fokus på olika sätt att reagera, lägger han istället fokus 
på att utveckla barnens förståelse.	 Polly hade erfarit en särskild händelse där ett barns 
mamma gått bort. Hon beskrev hur de agerade under omständigheterna när barnet återvände 
till förskolan. Inledningsvis ordnades en samling med alla barn där situationen förklarades. 
Barnet som hade förlorat sin mamma satt i Pollys knä medan samtliga barn fick ställa frågor 
om det som inträffat. De skapade sedan ett sorgebord där alla barn i gruppen gjordes 
delaktiga i att få bearbeta händelsen.  	
	

Sen så ritade de, vi hade en låda där alla barn som ville fick gå och lägga teckningar till honom, vi hade 
ett sorgebord i några dagar där vi tände ett ljus och satte ett foto och hade blommor. I tre dagar, vi fick 
att det ska vara en bestämd tid, det ska inte vara där för evigt, det är en markering. Och under den tiden 
så gick barnen och la teckningar som de gjorde om det här i en låda. (Polly) 	
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Pollys beskrivna tillvägagångssätt har likheter med Raundalen och Schultz krispedagogiska 
modell (2007, s. 50–53). Uttrycksfasen och faktafasen kan jämföras med den samling Polly 
ordnade genom att hon förklarar det som har hänt samt att barnen får tillfälle att ställa frågor 
och uttrycka sina tankar. Polly ger barnen möjligheten att till en början ta in händelsen och 
därefter ställa de frågor som uppstår. Dyregrov lyfter även fram vikten av att involvera hela 
barngruppen och förklara på ett sätt som barnen förstår för att minska risken för att barnen 
ersätter sin okunskap med fantasier (2007, s. 123). Genom att besvara frågorna använder hon 
sig även av faktafasen då hon förklarar det barnen undrar över. Vidare fungerar sorgebordet 
som en slags bearbetning för barngruppen vilket blir en form av agerande i handlingsfasen. 
Här får barnen rita teckningar för att bearbeta händelsen vilket även Dyregrov lyfter fram 
som ett naturligt sätt för barn att bearbeta döden på (1999, 51). Barnens teckningar kan ses 
som ett sätt att engagera barnen och göra dem aktiva i sin egen bearbetning.     	

7.1.4 Pedagogers beredskap att möta barns frågor om döden 
	
Trots olika erfarenheter kände sig alla pedagoger trygga i att möta barns frågor om döden 
och även om barnet på nära håll erfarit död. Genom att krisplaner och verktyg fanns 
tillgängliga i verksamheten uttryckte pedagogerna att de kände en trygghet.  
 

Med de hjälpmedel som vi har skulle jag nog känna mig ganska trygg. Och jag tänker ju att vi är flera 
vuxna som får hjälpas åt i den situationen i så fall. (Pernilla)  

 
Det var ingen som uttryckte osäkerhet i att hantera en sådan situation. I detta sammanhang 
verkar det som att erfarenheten av att ha bemött barn som upplevt dödsfall på nära håll inte 
var avgörande för om de kände sig förberedda eller inte. Det går att tolka som att 
pedagogerna upplever att de kan ta stöd av de verktyg som finns vid eventuell krissituation 
och känner sig trygga i det. Två pedagoger uttryckte dock att de inte kände sig redo när de 
var nya i yrket men att erfarenheter i livet och i sin roll som pedagoger har höjt deras 
beredskap. Det kan tolkas som att erfarenhet påverkar vissa individer genom att det utvecklar 
en trygghet i hur de ska hantera olika situationer.	
	
Trots att alla uttryckte en trygghet i hur de skulle hantera en krissituation fanns det några 
pedagoger som menade att de på en emotionell nivå skulle uppleva det jobbigt och att det 
inte gick att förbereda sig på en sådan situation känslomässigt.	
	

Man är väl aldrig förberedd [...] Jag ser på det på ett sånt vis att jag kommer nog aldrig vara förberedd 
för att det kommer alltid att vara skittufft känslomässigt tror jag. Men kunskapsmässigt kan jag ändå 
känna att jag har en trygghet att landa i, i och med att jag fick den här handledningen för det har hjälpt 
mig otroligt mycket i mötet med alla barn. (Petrus) 

 
Det här styrks även av Dyregrov som hävdar att det i en sådan situation är viktigt att lärare 
tar sig samman och ändå bemöter barnet för att efteråt ta hänsyn till sina egna behov (2007, 
s. 99). 
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7.2 Delstudie 2  
	

7.2.1 Barns uppfattningar om varför död inträffar 
	
Alla barns förklaringar till varför fågeln i barnboken dog var ett konstaterande om att den 
var sjuk och väldigt gammal. Barbro och Bengt föreslog att fågeln kan ha dött av cancer. 
Utifrån barnens förklaringar till varför fågeln dog går det att se en koppling till Dyregrovs 
resonemang av vad de möjligtvis kan ha för egna erfarenheter om döden, såväl som vad de 
sett i sin omvärld och i medier. Vilken information vuxna förmedlat till barnen kan även ha 
påverkat deras förståelse (Dyregrov, 1999, s. 13).  
 
Cullberg redogör för tre olika stadier om barns uppfattning om döden. Eftersom barnen vi 
intervjuade var 4–6 år gamla ingick de i två av dessa stadier. Utifrån stadierna såg de yngsta 
barnen döden som en tillfällig frånvaro. De lite äldre barnen skulle enligt det andra stadiet 
kunna acceptera att döden existerar men anse att det går att gömma- eller skydda sig mot 
den. Det tredje och sista stadiet innefattar uppfattningen om att död är en biologisk process 
som drabbar alla levande varelser, men detta stadie når barnen vanligast i åldrarna 9–10 
(2007, s. 55–56). Cullbergs teori stämde dock inte helt överens med barnens resonemang i 
denna delstudie. Samtliga intervjuade barn visade förståelse för att fågelns död var en 
naturlig process i livet och bemötte ämnet på ett naturligt sätt. Två barn beskrev specifikt att 
de själva en dag kommer att dö eller att pojken i barnboken också en dag skulle dö. 	
	

När Oliver är död. (pekar på pojken på barnbokens framsida). (Britta, 5 år)	

	

Här i Sverige, här dör man ju och så begraver man oss i en kista, som vi kommer göra med mig när jag 
dör. (Beatrice, 4 år)	

	
De här utsagorna visar att en del av barnen befann sig i det tredje och sista stadiet i Cullbergs 
teori trots sin låga ålder. En möjlig förklaring till varför så är fallet skulle kunna vara som 
Dyregrov (1999) beskriver att tidigare erfarenheter har stor betydelse. Även Raundalen och 
Schultz styrker att barn ständigt omvandlar upplevelse och stimuli till erfarenheter (2007, s. 
41–46). Inget av barnen hade uppfattningen av att döden endast var ett tillfälligt tillstånd. 
Det gick inte att uppfatta om något av barnen trodde att det var möjligt att undkomma döden, 
men flera nämnde att inte alla fåglar dör när de är gamla och sjuka. Det går att tolka utifrån 
två perspektiv. Antingen att de tror att döden är något som går att slippa undan eller att de 
anser att det går att leva trots ålderdom och sjukdom. Beatrice förklarade att hon visste att 
djur kunde leva trots att de uppnått en hög ålder. Hon drog även en parallell till att hennes 
morfar var gammal men ändå levde. Senare uttrycktes även att hon inte sett sin morfar dö på 
ett helt år. Hon kom därefter fram till att det inte går att dö flera gånger, utan bara en gång. 
Även i detta resonemang går det att se hur erfarenheter kan kopplas samman med barnens 
upplevelser och tankar.	
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7.2.2 Vad barn anser händer efter döden 
	
Barnens uppfattningar om vad som sker efter döden var olika. Beatrice och Britta var säkra 
på att himlen var den slutgiltiga destinationen en död person kommer till. Beatrice uttryckte 
specifikt att det var själen som åkte upp till himlen. Himlen var enligt dessa barn placerad i 
just himlen. Dyregrov och Raundalen tar upp att många barn blir förvirrade av uttrycket 
himlen eftersom det finns en risk att de inte kan komma underfund med ifall den döda 
faktiskt är i himlen eller under jorden. Det blir otydligt ifall den döda kan vara på två ställen 
samtidigt (1995, s. 15). Beatrice hade trots sin låga ålder märkbart utvecklat en djupare 
förståelse för begreppet himlen samt fenomenet av vad en själ är och hur den skulle kunna 
separera sig från kroppen. Hon resonerade även om att olika varelser hade var sin himmel. 	
	

Jo, om du skulle ha en hund, då skulle ju hunden åka till en himmel som heter hundhimmeln, och 
katterna åker till en himmel som heter katthimmel, och kråkorna åker till en kråkhimmel. (Beatrice, 4 
år)	

	
Även olika himlar för olika länder diskuterades, där varierande saker kunde utföras i vardera 
himmel. I himlen överlag gick det att leka och flyga, men även att ligga stilla och sova. Enligt 
Beatrice gick det endast att leka i himlen ifall varelsen som dött kom från något annat land 
än Sverige. 	
	

Typ i Afrika, eller Åland, då flyger själen upp i himlen och då gör man saker och springer runt och 
leker... men här i Sverige! Där leker man inte ALLS i himlen, bara på dom länder typ på Öland. 
(Beatrice, 4 år)	

	
I den svenska himlen var det endast möjligt att vara helt död. Britta kom fram till att 
välmåendet inte var särskilt bra i himlen. Anledningen till detta var att vädret varierade 
kraftigt där uppe. 
	

För det kan regna [...] Och det snöar, då fryser dom [...] Då är det varmt [...] dom svettas. (Britta, 5 år)	

	
Ovanstående uppfattningar och tankar kan knytas samman med Dyregrovs resonemang. Han 
menar att barnen utvecklar förståelse genom att vuxna förmedlat information på olika sätt. 
Därefter utvecklar barn egna tankar om detta fenomen och börjar använda sig av konkreta 
tankebanor (Dyregrov, 1999, s. 13). Flera barn förklarade en annan aspekt av livet efter 
döden. De ansåg att himlen bara är ett uttryck och att fågeln egentligen låg under marken 
och sov. Det visar att en viss förvirring av begreppet himmel finns, som tidigare i stycket 
lyfts fram med koppling till Dyregrov och Raundalen (1995). Barnen som upplever 
begreppet som otydligt var till en början säkra på att fågeln skulle komma till himlen, men 
vid närmare eftertanke förklarade de att fågeln inte alls var uppe i himlen utan låg nere i 
marken. Det kan ha att göra med hur barnens konkreta tankesätt fungerar (Dyregrov, 1990, 
s. 13). Barnen var övertygade om att fågeln varken kunde leka eller flyga där den var 
eftersom den aldrig skulle kunna vakna upp igen. 	
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Han sover nu… (Billy, 5 år)  

 
Ja, han sover uppe på stenen där han är begravd. (Bertil, 5 år)		

 
Han ligger och sover och vaknar aldrig upp. (Barbro, 6 år)	

	
Billy och Bertil tydliggjorde att anledningen till att fågeln inte kunde leka där den var nu, 
var att papegojor inte leker. Som tidigare nämnts kan dessa uppfattningar ha sin grund i vilka 
erfarenheter och kunskaper barnen har av vad fåglar gör när de är vid liv. Vid frågan om hur 
fågeln mådde under marken blev svaret för många att den inte hade det bra, framförallt för 
att de enda fågeln träffade nu var insekter.  

 
 
Och jag tror att George är lite ledsen därför att han tyckte det var så roligt typ att alla kom och hälsade 
på honom i buren. Och nu får han aldrig se dem därför att alla tycker att det är äckligt när man är död och 
sånt. (Barbro, 6 år)	

	
	
Även i det här uttalandet blir barnens konkreta tänkande något som formar deras 
uppfattningar om hur saker och ting kan fungera efter döden. Dyregrov nämner ett exempel 
om att barn till följd av sina konkreta tankar kan tycka det är äckligt när jord vidrör en död 
kropp (Dyregrov, 1999, s. 39).	

7.2.3 Barns tankar om begravning 
	
Alla barn var medvetna om att någon som dött begravs men varför det var nödvändigt hade 
de ingen förklaring på. Eftersom frågorna utgick från en barnbok där en fågel dött förklarade 
Barbro och Bengt att inte alla fåglar begravs eftersom en del har smittsamma sjukdomar och 
inte bör plockas upp. Det kan mycket väl vara en förklaring som vuxna lärt barnen 
(Dyregrov, 1999, s. 13) för att undvika situationer där de kan komma att röra döda djur de 
ser utomhus. Vid de fall då fåglarna inte fick vidröras förklarade barnen att fåglarna 
lämnades där de var tills det endast var ett skelett kvar. Enligt Beatrice var det först när 
kroppen blivit ett skelett som det var möjligt för själen att flyga upp till himlen. Hon beskrev 
hur de i hennes familj hade gått tillväga vid begravning av en katt. 
 

 
 
... så vi la några blommor sen så ställde vi oss i en ring och så sa vi att vi trodde inte att du skulle dö, så 
sjöng vi att, den här sången sjöng vi då (sjunger) “Jag visste inte att du kunde dö, för jag trodde du kunde 
leva”, och så sjöng vi den fler gånger. (Beatrice, 4 år) 

 
Sättet hon beskrev ceremonin på tydliggjorde hennes tidigare erfarenheter av en begravning. 
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Enligt Dyregrov har barn som förlorat någon ofta mer förståelse för döden än de barn som 
inte har erfarit det. Att barn får uppleva att de kan bidra med en rituell markering under 
ceremonin upplevs ofta som en trygghet (1999, s. 13 & 44). Av Beatrices beskrivning 
uppfattas det klart och tydligt att hon erfarit olika varianter av rituella markeringar.	
 
Att fågeln tillslut skulle bli ett skelett var de flesta av barnen övertygade om. Billy och Bertil 
nämnde även att fågeln skulle bli skrynklig i sina fjädrar samt tappa dem. Britta förklarade 
att det blev färre djur på jorden efter att fågeln i barnboken blivit begravd. Barnen delade 
med sig av sina erfarenheter och de konkreta tankeställningar som de utvecklat i samband 
med situationen. Enligt Dyregrov kan barn med hjälp av sina erfarenheter och konkreta 
tankeställningar söka sig efter information och utveckla sin kunskap allt eftersom (Dyregrov, 
1999, s. 13). 	

 
7.2.4 Barns funderingar om att sakna någon som har dött 
 
Att sakna någon som dött är en naturlig följd i bearbetningen av dödsfall. Trots att ordet 
bearbetning aldrig nämndes i barnintervjuerna var det ändå något som var väldigt centralt i 
diskussionerna och beskrevs med andra ord. Alla barn var säkra på att pojken i barnboken 
ritade en teckning av fågeln och hängde upp den på väggen just för att alla skulle kunna 
minnas fågeln. Enligt Dyregrov är teckningar och målningar en viktig och vanligt 
förekommande del i barns bearbetande av dödsfall (1999, s. 51–53). Alla barn var överens 
om att målningar var bra föremål att använda för att minnas en saknad. Det finns en möjlighet 
att samtliga barn föreslog målningar på grund av att de tagit inspiration av barnboken som 
inledningsvis lästes för dem innan intervjun startade. 	
	
Beatrice berättade att pojken i barnboken gjort fel genom att hänga upp teckningen på 
väggen. För att minnas en bortgången vän bör teckningar enligt henne läggas i den dödes 
kista eftersom den har en kraft att skicka upp saker till himlen. Kistan kan då påminna de 
bortgångna om att de är saknade. Barnen gav även förslag på andra saker som går att göra 
för att minnas en bortgången vän. Att måla en tavla eller sätta upp foton på väggen var en 
väldigt populär idé, vilket är något som Dyregrov och Raundalen lägger stor vikt vid 
(Dyregrov, 1999, s. 13; Dyregrov & Raundalen, 1995, s. 83). Bertil nämnde att det var viktigt 
att ständigt granska bilderna och målningarna för att på så vis minnas den saknade.	
	

Och sen titta på den hela tiden, natt och dag, natt och dag. Till och med när man äter mat och frukost 
[...] Man får in den i hjärnan. (Bertil, 5 år)	

	
Bodil, Björn och Britta hade idéer om att skriva en bok om fågeln eller att endast skriva dess 
namn. Även den skriftliga typen av icke-verbala uttryck är något som Dyregrov och 
Raundalen tar upp i sin litteratur, och genom det ska barnen tydligt kunna förknippa texten 
med den saknade (1995, s. 83). Billy uttalade sig om att saknade personer går att minnas 
genom måltider. 	
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Ja, när man äter mat, då kanske man kommer ihåg! (Billy, 5 år)	

	
Vid förfrågan om hur mat kan förknippas med den saknade fann han ingen förklaring. Enligt 
Dyregrov är minnesmiddagar en vanlig ritual för att minnas någon som är saknad eftersom 
att det konkretiserar saknaden (Dyregrov, 1999, s. 45). Om Billy syftade till just 
minnesmiddagar är inte helt omöjligt men är samtidigt svårt att avgöra. Slutligen nämnde 
Barbro vikten av att ständigt samtala om fågeln, för att på så vis hålla minnet av den vid liv. 
Trots att Dyregrov och Raundalen fokuserar mycket på icke-vokabulära uttrycksformer 
(1995, s. 83), så är det såklart viktigt att inte glömma att faktiskt samtala om de minnen som 
finns med den döda, vilket Barbro var noga med att konstatera.	
 
Nästan alla barn var säkra på att det inte går att återförenas med någon som dött. De flesta 
barn kunde inte förklara varför det var så. Beatrice beskrev det som att när någon väl 
ankommit till himlen går det inte att återvända. 	
	

Nej, för när man är uppe i himlen, då flyger man inte ner igen, så då kan man inte träffa sin gamle 
kompis igen. (Beatrice, 4 år)	

	
Det här kan mycket väl vara information som förmedlats från vuxna till barn (Dyregrov, 
1999, s. 13), eftersom barnen inte själva kunde förklara varför det inte gick att återförenas. 
Samtidigt är frågan väldigt komplex och svår att svara på eftersom ingen faktiskt vet svaret 
på om vi kommer att återförenas med våra nära och kära efter döden. Billy, Bertil och Britta 
var de enda av barnen som ansåg att det var möjligt att återförenas, och de hade två olika 
förklaringar. Eftersom samtalen utgick ifrån barnboken var Billy och Bertils förklaring att 
pojken och fågeln endast kunde träffas om båda parter befann sig under jorden. Deras 
ultimata lösning var att gräva en källare som kunde leda dem till varandra. Det här uttalandet 
är återigen ett typiskt exempel på barns konkreta tänkande (Dyregrov, 1999, s. 30). Brittas 
förklaring var att pojken och fågeln endast kunde mötas igen när även pojken nått 
slutpunkten på sitt liv. Då skulle de kunna träffas i himlen. Brittas resonemang kan ha varit 
något hon fångat upp från vuxnas uttalande (Dyregrov, 1999, s. 13), men det är inte helt 
omöjligt att det kan ha varit hennes genuina tänkande.	
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8. Diskussion och konklusion  

I följande del kommer våra två delstudier inledningsvis att diskuteras separat utifrån tidigare 
forskning. Därefter kommer de att relateras till varandra. Diskussionen avslutas med en 
konklusion där det huvudsakliga resultatet sammanfattas och där förslag på fortsatt forskning 
diskuteras. Syftet med vår studie är att undersöka vad pedagoger har för erfarenheter av att 
möta barns frågor och funderingar om döden samt att ta reda på hur barn resonerar om sådana 
frågor. Genom våra två delstudier har vi fått en inblick i både pedagogers och barns 
perspektiv på hur döden kan resoneras om. Att ta del av flera perspektiv innebär en möjlighet 
att på en djupare nivå få förståelse för hur pedagoger kan samtala om döden med barn. 	

8.1 Diskussion 
	
Majoriteten av pedagogerna i vår undersökning hade uppfattningen av att barns ålder, 
utvecklingsnivå och erfarenhet påverkade deras förståelse för döden. Ålderns och 
erfarenhetens betydelse är något som Kronaizl (2019, s. 47) diskuterar i sin artikel. Resultatet 
som framkom i vår studie tydliggör att pedagogerna ansåg att både erfarenhet och ålder har 
störst betydelse för hur mycket förståelse barn har om döden. Enligt pedagogerna i vår studie 
var innehållet av barns frågor framförallt kopplade till kroppen samt vad som sker efter 
döden. Det är något som även visar sig i forskningen. Vlok och De Witt hävdar att det finns 
en biologisk förståelse av döden hos barn under fem år (2012, s. 1648). Yang och Park har i 
sin studie funnit att barn både har en biologisk förståelse samt tankar om vad som händer 
efter döden och i denna undersökning var barnen 5–6 år (2017, s. 60–63). Forskarnas resultat 
är något som går att jämföra med resultatet i vår studie. Pedagogerna upplevde att 5–6 åringar 
ställde fler frågor om vad som inträffar efter döden än vad yngre barn gjorde. Det framgår 
alltså att pedagogerna uppfattar att ålder spelar roll för hur långt barnen har kommit i sin 
förståelse samt att det också påverkar vilka frågor barnen ställer. 	
	
Ytterligare ett resultat som framkom i vår studie var att pedagogerna ansåg att barns frågor 
skulle bemötas öppet och ärligt vilket styrks av både Kronaizls (2019, s. 47) och Collete 
Pratt, Hare och Wrights (2001, s. 281). Samtliga pedagoger i vår studie kände sig trygga i 
sin roll att bemöta barns frågor samt de barn som upplevt död på nära håll. Även de 
pedagoger som tidigare aldrig erfarit barn i kris delade denna uppfattning. Det är något som 
skiljer sig från både Mcgovern och Barry (2000, s. 328) samt Collete Pratts, Hare och 
Wrights (2001, s. 281) undersökningar. Enligt resultatet från dessa undersökningar kände 
sig mer än hälften av lärarna oförberedda och delvis obekväma med att svara på frågor om 
döden. Anledningen till att resultatet i deras studier skiljer sig från vårt resultat är inte helt 
enkelt att svara på. Båda undersökningarna gjordes för ungefär 20 år sedan vilket skulle 
kunna tyda på att pedagogers beredskap kan ha utvecklats. En annan förklaring till att vårt 
resultat skiljer sig från äldre forskning skulle kunna vara att döden som samtalsämne inte 
längre undviks på samma sätt som tidigare.	
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Samtliga barn i vår studie var medvetna om att sjukdom och ålderdom är faktorer som kan 
orsaka död. I vårt teoretiska perspektiv har Cullbergs tre stadier av barns uppfattningar om 
döden beskrivits med anknytning till ålder. I tidigare forskning har dock Nagys klassiska 
studie om barns uppfattningar om döden beskrivits (citerad i Willis, 2002, s. 222). Även den 
innefattar tre stadier i anknytning till ålder. Varken Cullbergs eller Nagys teorier stämmer 
helt överens med resultatet i vår studie. I båda teorierna beskrivs hur barns förståelse 
utvecklas i olika åldrar. I vår undersökning kunde vi dock se att det inte fanns ett 
åldersrelaterat mönster för var barnen befann sig i sin förståelse. En sexåring och en 
fyraåring kunde ha kommit lika långt i sin förståelse. Enligt Faduls artikel utvecklar barn 
tidigt en förståelse för att döden är ett oundvikligt fenomen (2008, s. 125), vilket stämmer 
överens med resultatet i vår studie. 
 
Enligt Kronaizl finns det olika aspekter i barns förståelse av döden, så som att det är 
permanent, hur den orsakas, att det är en naturlig process i livet samt att de kroppsliga 
funktionerna slutar att fungera (2019, s. 48). Även Vlok & De Witt beskriver olika 
dödsorsaker som exempelvis att inre organ slutat att fungera (2012, s. 1646). I vår studie var 
alla utom den sistnämnda aspekten central i barnens förståelse av döden. Att kroppsliga 
funktioner slutar fungera var en svår aspekt att ta ställning till. Speciellt för de barn som inte 
trodde på himlen. De ansåg att fågeln som dött låg och sov en evig sömn under jorden, men 
att den samtidigt kunde tänka och känna känslor. Att hjärtats slag eller andningen skulle 
upphöra efter döden var inget de lade större vikt vid. Yang och Park har i sin studie kommit 
fram till att väldigt få barn associerar livet efter döden med att det går att fortsätta leva 
utanför sin kropp (2017, s. 58, 60–70). Det är något som går att sammanlänka med resultatet 
i vår studie eftersom väldigt få barn ansåg att det gick att fortsätta leva utanför kroppen och 
därefter hamna i himlen. 	
	
I detta stycke har vi valt att binda samman resultatet och diskussionen av våra två delstudier.	
Utifrån barnens och pedagogernas perspektiv har vi kunnat konstatera att erfarenheter hade 
stor betydelse för barnens uppfattningar och tankar. Vilket även styrks i Kronaizls artikel 
(2019, s. 47). Kronaizl hänvisar dock till att det finns studier som menar att barns 
erfarenheter inte behöver påverka deras förståelse. Flera pedagoger nämnde att barns 
förståelse ökade om de själva förlorat en anhörig eller ett husdjur. Det går att koppla till 
Raundalen och Schultzs perspektiv på lärande (2007, s. 43). Barns erfarenheter påverkar 
deras kunskap om ämnet samt hur mycket de väljer att samtala om det. Eftersom våra 
intervjufrågor ställdes utifrån en barnbok berättade nästintill inga barn om sina egna 
erfarenheter. Deras svar kan dock mycket väl ha varit kopplade till deras tidigare 
erfarenheter. Endast ett av barnen berättade om en specifik situation när hon deltagit vid en 
katts begravning. Den berättelsen tyder på att erfarenheter mycket väl kan utveckla en 
djupare förståelse för döden. Ålder var en ytterligare faktor som pedagogerna föreställde sig 
kunde påverka barns uppfattningar. Utifrån våra barnintervjuer kunde vi dock bedöma att så 
alltid inte är fallet. Vi upplevde att en fyraåring hade lika mycket att säga som en sexåring, 
om inte mer. Kronaizl (2019, s. 47) hävdar att ålder inte behöver betyda att alla barn i samma 
ålder har samma uppfattning. Det visar på att gamla föreställningar fortfarande finns kvar 
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hos pedagogerna om att barns ålder i stor utsträckning påverkar deras förståelse för döden. 
Pedagogerna uppfattade även att barns förståelse för döden var av en konkret karaktär, vilket 
också styrks av Dyregrov (1999, s. 30) samt i Yang och Parks (2017, s. 60) studie. Det var 
även något som i vår studie tydligt kunde observeras i barnens beskrivningar av sina 
uppfattningar.  	

8.2 Konklusion    
	
Utifrån vårt resultat har vi kommit fram till att barns förståelse för döden är av konkret 
karaktär, både vid funderingar över vad som händer med kroppen samt vad som sker efter 
döden. Det är något som även bekräftats av de intervjuade pedagogerna. Det är dock få barn 
i studien som tror att vi kommer till himlen. Pedagogerna uppfattar att ålder och erfarenhet 
spelar roll för hur mycket barn förstår, men utifrån barnens uttalande går det märkbart att se 
hur åldern inte har stor betydelse. Barnens tidigare erfarenheter verkar ha större betydelse 
för deras förståelse. Trots olika erfarenheter känner sig pedagoger överlag bekväma i att 
samtala med barn om döden samt att svara på frågor och funderingar. Vår studie bidrar med 
barns perspektiv på uppfattningar om döden, vilket kan tillföra en större förståelse för hur 
pedagoger kan möta barns frågor. Enligt tidigare forskning hävdade många lärare att det 
fanns en osäkerhet kring hur frågor om döden skulle besvaras och diskuteras tillsammans 
med barn. Vår undersökning visade dock det motsatta. Samtliga pedagoger upplevde en 
trygghet i att samtala om döden tillsammans med barn. Det trots olika nivåer av 
kriserfarenheter. Det skulle därför vara intressant att i en kvantitativ studie undersöka 
pedagogers uppfattningar om hur de upplever att det är att bemöta barns frågor om döden. 
Genom en kvantitativ metod skulle det vara möjligt att få ett bredare perspektiv på om dessa 
uppfattningar är generella eller inte.	
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10. Bilagor 

 
10.1 Bilaga 1 
	
Intervjuguide pedagoger 	
	
Uppvärmningsfrågor	
Vad har du för utbildning? 	
Hur länge har du arbetat som det? 	
Vilka åldrar har du arbetat med?  	
	
Barns frågor kring döden	
Hur bekant är du med att barn ställer existentiella frågor? 	
Vad har de frågat om? (vi har tänkt fördjupa oss i ämnet döden)	
Vad har du för uppfattning kring barns förståelse för döden? 
Hur mycket tror du att de förstår? 	
Tror du att barn funderar mycket över döden? 
Upplever du att död förekommer i barns lekar? 	
På vilket sätt upplever du att barn pratar och resonerar kring döden?  
Hur tror du att man som pedagog kan utveckla/påverka barns förståelse för döden? 
Vad tror du konsekvenserna kan bli om man undviker att samtala kring döden? 	
	
Bemötande av barns frågor kring döden	
Vad har du för erfarenheter av barns frågor och funderingar kring döden? 	
Hur hanterade du deras frågor och funderingar? / Hur hade du bemött dem?	
Hur upplevde du att det var att bemöta barnens frågor/funderingar?	
Hur ofta uppfattar du att dessa frågor förekommer? 	
	
Bemötande av barns sorg	
Har du erfarenheter av att en allvarligare händelse inom familjen har väckt frågor kring 
döden?	
Hur kan man samarbeta med föräldrar vid en sådan situation? 
Hur tänker du kring att prata med barngruppen om vad som inträffat? 	
Upplever du att man som pedagog bemöter barnens frågor på ett annorlunda sätt om de 
upplevt dödsfall? 
Hur tänker du kring din egna beredskap inför en sådan situation?  
Hur fungerar krishantering i er verksamhet? 	
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10.2 Bilaga 2 
	
Intervjuguide Barn 
(Frågorna utgår från boken Oliver och sorgen av Maria Aminoff)	
	
Uppvärmningsfrågor 
Hur gamla är ni? 
Vad tyckte ni om boken? 
 
Sorg 
Oliver i boken var ledsen, hur ser man ut när man är ledsen? 
Hur tror ni Oliver kände när han var ledsen? 
Hur vågade Oliver visa för andra att han var ledsen?	
Fanns det någon Oliver kunde prata med när han var ledsen?	
	
Döden	
Berätta, varför ni tror att Oliver i boken kände sig ledsen?	
Vad hände med George? 
(Om svaret var att han dog) Varför tror ni han gjorde det?  
Varför tror att ni fåglar dör när de bli gamla?	
Minns ni om de gjorde något speciellt efter att George hade dött?	
Vart tror ni att George är nu? 
Hur tror ni han mår? 
Vad tror ni han gör där? 
Tror ni att Oliver och George kommer kunna träffas igen? 
(Om ja) Hur tror ni att de kommer träffas?  
Tills de träffas igen, hur tror ni att Oliver kan göra för att minnas George?	
Oliver ritade en teckning på George, varför tror ni han gjorde det? 
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10.3 Bilaga 3  
 

Information om en studie kring barns uppfattningar om döden  
 
Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 
självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
universitet.  
 Döden är ett ämne som berör alla men som vi sällan pratar om. Vi vill öka vår kunskap om vad 
barn har för uppfattningar kring döden och hur pedagoger kan möta barns frågor och funderingar. 
För att få perspektiv från både barn och pedagoger kommer vi genomföra barn-och vuxenintervjuer 
från olika verksamheter.  
 
Studien innebär att vi kommer intervjua verksamma pedagoger i förskolan för att ta reda på deras 
perspektiv på barns uppfattningar om döden samt hur man kan bemöta barns frågor och 
funderingar. Du som deltar i studien kommer att intervjuas ca 30 minuter och detta kommer ske på 
en överenskommen plats och tid. Samtalet kommer att dokumenteras genom röstinspelning. 
 
Datainsamlingen kommer att ske under mars månad. Insamlade data kommer att analyseras under 
innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta 
del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien kommer alla 
personuppgifter vara borttagna.  
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  
 
Om du är positiv till deltagande eller har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta 
oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter). 

 
 

Studiens handledare: Petra Gäreskog  
Tel: xxxxx         e-post: xxxxx 
 
Uppsala den 2019-03-08 
 
Student: My Notter 
e-post: xxxxx 
 
Student: Sandra Peterson Medina 

     e-post: xxxxx 
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10.4 Bilaga 4 
 

Medgivande till deltagande i studie om barns uppfattningar om döden  
 

Studien, som kommer att handla om pedagogers perspektiv på barns uppfattningar om 
döden, kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av 
Sandra Petersson Medina och My Notter som går sista terminen på 
förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 
Uppsala universitet.  
 
Jag ger härmed mitt medgivande till att delta i ovan nämnda studie.   
 
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att min intervju 
kommer att dokumenteras med hjälp av röstinspelning.    
 
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant 
sätt att deltagarna inte kan identifieras.  
 
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 
frivillig och kan när som helst avbrytas.   

 
 
 

 
    Deltagarens namn: …………………………………………….  

 
Mailadress: …………………………………………………… 
 
Telefon: ………………………………………………………. 
 
 
 
 
....................................................................... 
Ort och datum    

 
.......................................................................  
Underskrift av medverkande    
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10.5 Bilaga 5 
Information om en studie av barns uppfattningar om döden 
 
Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat 
ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 
Uppsala universitet. 
 
Döden är ett ämne som berör alla men som vi sällan pratar om. Vi vill öka vår kunskap om 
vad barn har för uppfattningar kring döden och hur pedagoger kan möta barns frågor och 
funderingar. För att få perspektiv från både barn och pedagoger kommer vi därför 
genomföra barn- och vuxenintervjuer från olika verksamheter.  
 
Deltagandet i studien innebär att vi kommer intervjua ert barn i förskolans lokaler 
tillsammans med en kamrat så att de tillsammans ska kunna diskutera och resonera. För att 
dokumentera samtalet använder vi oss av röstinspelning. Vi utgår inte från barnens egna 
erfarenheter utan utifrån deras tankar kring en bok vi kommer att läsa, som behandlar 
temat död på ett milt sätt. Boken heter Oliver och sorgen skriven av Maria Aminoff. 
 
Datainsamlingen kommer att ske under mars månad. Insamlade data kommer att analyseras 
under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 
obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 
kommer alla personuppgifter vara borttagna. Deltagandet i studien är frivilligt och kan 
avbrytas när som helst, även efter att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk 
ersättning utgår.  
 
Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är villigt 
att delta. Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande och lämnar 
blanketten till personalen på xxxxx förskola. Om ni har ytterligare frågor angående studien 
går det bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för 
kontaktuppgifter).  
 
Studiens handledare: Petra Gäreskog 
Tel: xxxxx  e-post: xxxxx 
 
Uppsala den 12 Mars 2019 
 
Student: Sandra Petersson Medina 
e-post: xxxxx      
 
Student: My Notter 
e-post: xxxxx 
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10.6 Bilaga 6 
 
Medgivande till deltagande i en studie 
 
Studien, som kommer att handla om barns uppfattningar kring döden, kommer att utföras 
inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Sandra Petersson Medina och My 
Notter som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, 
didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 
 
Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  
 
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer 
att intervjuas i sin skolmiljö, samt att samtalet kommer dokumenteras med hjälp av 
röstinspelning. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har uppfattat att 
mitt barn har förstått detta och vill delta i studien. 
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant 
sätt att deltagarna inte kan identifieras.  
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan 
är frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn.  
 
 
Barnets namn: …………………… Födelsedatum: …………………… 
 
1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 
 
Adress: …………………………………………………………………………….. 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………. 
 
2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 
 
Adress: ……………………………………………………………………………… 
 
Telefon: …………………………………………………………………………… 
 
 
 
....................................................................... 
Ort och datum    
 
............................................................................................................................... 
Underskrift vårdnadshavare 1               Underskrift vårdnadshavare 2 
 
...................................................................... 
Barnets underskrift (om möjligt) 
 
 
 
Blanketten lämnas till personal på xxxxx förskola 


