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Sammanfattning 
 

Många pedagoger som arbetar i förskolan kommer någon gång att möta barn som mister en nära 

anhörig.  Syftet med denna studie är att undersöka om pedagoger upplever att det finns ett stöd 

att få i arbete med barn i sorg samt hur pedagoger i förskolan hanterar situationer i samband med 

dödsfall av en nära anhörig. Studiens frågeställningar berör pedagogernas syn på sitt agerande i ett 

arbete med barn sorg, barns vardag på förskolan när en nära anhörig avlider enligt de deltagande 

pedagogerna i studien samt relationer mellan kollegorna som deltagit i studien. 

 

Utifrån förutsättningarna i förskolans uppdrag, förskolechefens ansvar samt det som står i 

Arbetsmiljöverkets § 5 och § 7 gällande krishanteringsplaner undersöks våra frågor genom en 

enkätundersökning i två svenska kommuner. Dessa kommer för anonymitetens skull vidare att 

skrivas som kommun 1 och kommun 2. I kommun 1 ingår sex olika förskolor. I kommun 2 ingår 

fyra olika förskolor. Enkätundersökningen kompletteras med intervjuer som sker i båda 

kommunerna. De pedagoger som deltar i studien anser sig veta vem de ska kontakta om det 

inträffar en sorgsituation på förskolan. På de förskolor där studien äger rum, säger både 

förskolechefer och pedagoger att det finns en krishanteringsplan. Dessa krishanteringsplaner 

uppdateras enligt förskolechefer och pedagoger en gång per år. När en anhörig till ett barn i 

förskolan avlider är barn ofta neutrala i sådana situationer, detta då barn lever här och nu. Barn 

kan bli mer ledsna ibland när själva situationen eller den anhörige förs på tal, men i övrigt leker de 

och kan visa glädje. När det gäller ansvaret för barn som är i sorg, samt ansvaret för de pedagoger 

som arbetar med barn i sorg varierar svaren beroende på informantens yrkesroll. Förskolechefen 

menar att i denna yrkesroll ligger det pedagogiska och övergripande ansvaret medan pedagoger 

anser att de har ansvaret för barnen och förskolechefen för pedagogerna och verksamheten som 

helhet.  

 
 

 

 
Nyckelord; Förskola, krishanteringsplan, pedagoger, sorg, stöd. 
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Bakgrund 

Det är en dag på förskolan. Dock är inte denna dag som alla andra dagar. När Kalle och hans mamma kommer 

till förskolan är det du som tar emot dem i hallen. Du lägger märke till att hans mamma ser väldigt trött och 

sliten ut. Innan mamman går vill hon ha ett enskilt samtal med dig där du får en chockerande information. Kalles 

pappa har dött i en olycka.  

Vi författare känner att vi är oförberedda inför ett samtal av denna karaktär och vi vill med denna 

studie undersöka om det finns möjlighet för oss som pedagoger att få stöd i arbetet med barn i 

sorg. Vi undrar även vem eller vilka det är som kan ge detta stöd. Vi upplever att dessa samtal kan 

förekomma för förskollärare och lärare i skolan. 

 

Varje år är det ungefär 3200 barn som förlorar en förälder i Sverige1. Över 480 000 barn går idag i 

förskolan, det vill säga att det är 83 procent av alla 1–5-åringar som är inskrivna i förskolan2. 

Detta betyder att personalen i denna verksamhet kan bli involverade i ett barns sorg varje år. 

Barnet som befinner sig i sorg bär med sig sorgen i och utanför verksamheten. Den sorg hos 

barnet då en förälder eller annan anhörig avlider är en av de kriser som både förskola och skola 

kan möta3. Stening4 menar att det är först efter det att chocken har lagt sig och barnet har nått 

insikten om att den avlidne är borta när sorgen är tung, som de vuxna i verksamheterna ska 

finnas till hands och visa på att smärtan är uthärdlig fastän den är svår. 

 

Enligt Huntley5 finns det flera reaktioner som märks hos barn som förlorat en nära anhörig. 

Dessa är förnekelse, panik, vrede, skuld, regression, oro i kroppen, föräldrabindning/otrygghet, 

fixering vid den bortgångne, hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter, tillbakadragenhet, 

övertagande av särdrag, idealisering och undertrycka känslor. Det hon poängterar i sin studie är 

att vuxna som arbetar med barn ska se till att inte undvika barns frågor och funderingar kring 

döden. Undertryckta känslor kan uppstå då man som människa inte får bearbeta en sorg eller 

kris.  

 

                                                 
1 Bøge, Per och Dige, Jes. 2006, Möta barn i sorg - Handlingsplan för skola och förskola. s.41 
2  2013-03-14 Allt fler barn i förskolan, http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2013/allt-fler-

barn-i-forskolan-1.193612 

3 Stening, Lii, 1999, Det brinner i mina ögon 
4 Stening, Lii, 1999, Det brinner i mina ögon 
5 Huntley, Theresa, 1996, Du, barnet och sorgen 

http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2013/allt-fler-barn-i-forskolan-1.193612
http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2013/allt-fler-barn-i-forskolan-1.193612
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Ett barn kan uppleva sorg av olika slag. Det kan vara att barnets bästa nalle har försvunnit eller 

att ett husdjur har dött, det som är relevant för oss i denna studie är när en nära anhörig till ett 

barn avlider. Enligt Nationalencyklopedin6 är sorg en reaktion på förlust. Oftast förekommande 

vid förlusten av en kär närstående. 

 

Fyhr definierar sorg på följande vis: 

  – Förlusten ger ett psykiskt sår. 

– Sorgens uppgift är att bearbeta förlusten och läka såret. 

– Läkningsprocessen kallas sorgearbete.7 

Vi har valt att hantera sorg som en aspekt av kris. En definition av kris är enligt Cullberg8 ett 

tillstånd då ens invanda sätt att reagera och de tidigare erfarenheterna man bär med sig inte längre 

är tillräckliga för att hantera den nya livssituation man drabbats av.  

 

Agneta Jörbeck är verksamhetschef för den kommunala förskolan, grundskolan och 

gymnasieskolan i Nacka kommun. Hon har skrivit en artikel som heter Krisplan och pedagoger 

viktiga resurser9  där hon vill förmedla genom denna artikel är att pedagogerna är väldigt viktiga 

resurser, om inte de viktigaste framför allt i möte med föräldrarna. Det som även tas upp i 

artikeln är att det ska finnas en tydlig plan och en telefonlista med nummer till bland annat 

präster, socialarbetare och andra värdefulla personer. Hon betonar även att krishantering i 

förskolan måste bygga mycket på barnens initiativ. En förskollärare vid namn Ann Ljunggren10 

arbetar även i stödgruppsverksamhet tillsammans med diakoner, skolsköterskor, specialpedagoger 

och diakoniassistenter, dessa anser att det är viktigt att hjälpa barn att få sätta ord på sin sorg. Det 

är även viktigt att prata med barnen om sorgen, de vuxna bör inte försöka undvika ämnet utan 

låta barnen prata. Barn oavsett ålder behöver få prata om sin sorg, ju förr desto bättre. Om 

barnen inte tillåts att prata om sin sorg kommer den förr eller senare ändå fram, men då kan det 

komma som skoltrötthet, sömnsvårigheter eller aggression menar Ann Ljunggren. 

 

                                                 
6 http://www.ne.se/sorg   
7 Fyhr, Gurli, 2003, Hur man möter människor i sorg, s.24 
8 Cullberg, Johan, 2006, Kris och utveckling, s19. Cullberg är professor i psykiatri med lång erfarenhet av 

kliniskt och vetenskapligt arbete. 
9 Lärarnas tidning (2005- 01- 21 01:00) Krisplan och pedagoger viktiga resurser. 

10 Förskolan, 2005-03-09, Barn i sorg, Fredrik Beckman, Nyhetsbyrån Trumf  

 

http://www.ne.se/sorg
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I den här studien undersöks det om det finns stöd för pedagogerna att få i sitt arbete med barn 

som befinner i sorg. Vi undersöker om pedagogerna och förskolecheferna som ingår i studien har 

vetskap om vem det är som har ansvaret för barn som befinner sig i sorg. Vi undersöker vidare 

om pedagogerna i förskolan vet hur de ska agera och vem de ska kontakta då en sorgsituation 

uppstår. Vi frågar pedagoger och förskolechefer vad det finns för stöd, t.ex. i form av 

krishanteringsplan på förskolan de arbetar på, om de vet var den står, om det finns någon lista 

med viktiga nummer som alla pedagoger kommer åt lätt. Dessutom frågar vi hur mycket tid 

pedagoger och förskolechefer uppskattar att det läggs på att ha en uppdaterad krishanteringsplan 

med eventuellt viktiga telefonnummer. 

 

Pedagogers möjlighet till att få stöd har fångat vårt intresse då vi under våra verksamhetsförlagda 

utbildningar på lärarutbildningen inte har sett någon tydlig angiven information i 

krishanteringsplaner eller informationsdokument i personalrummet om vilket stöd man som 

pedagog eventuellt har möjlighet att få när en sådan situation inträffar. I studien genomförs en 

enkätundersökning och totalt fem intervjuer i två olika kommuner. Malin ansvarar för 

enkätundersökningar genomförda i kommun 1 och Linda ansvarar för kommun 2, i intervjuerna 

har vi ett delat ansvar. 
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Litteraturöversikt 

Vi har funnit en begränsad mängd av pedagogisk forskning om pedagogers stöd i arbete med 

barn i sorg. Den forskning som finns är framför allt författad av psykologer och socionomer. Vi 

gör en indelning av litteraturen genom facklitteratur och därefter följer en rapport från 

Skolverket, litteratur från BRIS11 och Rädda barnen, denna litteratur har stort värde i vår studie. 

En kategori som finns är övrigt och under de ligger artiklar. I denna studie menas artiklar som 

sådan text som är ickevetenskaplig men som fyller en viktig funktion i studien, detta då texten 

berör pedagogers roll i arbetet med barn i sorg. Anledningen till att artiklarna ingår i studien är 

för att det finns ett begränsat underlag i pedagogisk forskning om vilket stöd pedagoger kan få i 

arbetet med barn i sorg, eller vad pedagoger kan få för roll i ett sådant arbete.  

Mötet med sorgen  

Vid möte av sorg är empati en del av mötet. I Emilie Kinges bok Empati hos vuxna som möter 

barn med särskilda behov12 har hon beskrivit vad empati innebär. Det innebär bland annat att 

man som medmänniska ska kunna förstå var personen i sorg befinner sig här och nu. Man ska 

förstå mer än den som är i sorg för att kunna hjälpa. Det som Bøge och Dige uttrycker i sin bok 

Möta barn i sorg13 är att det är ett stort ansvar att arbeta med barn i sorg, detta då barn knyter an 

till oss vuxna på ett nära sätt.  

 

Göran Gyllenswärd som är psykolog har i sin bok Stöd för barn i sorg14  beskrivit hur barns sorg 

ser ut och hur den kommer till uttryck, samt vilka förutsättningar som finns för barn i olika åldrar 

som möter sorg att bearbeta den. Gyllenswärd har arbetat med Rädda barnens stödgrupper under 

flera år, fram för allt med grupper för barn och ungdomar som förlorat en nära anhörig. Det som 

Gyllenswärd15 tar upp är att barns sorg ser olika ut beroende på vilken utvecklingsperiod barnet 

befinner sig i. Gurli Fyhr16 däremot har valt att gå in på hur allmänna drag för alla människor kan 

se ut men även hur de sörjer individuellt, då alla människor sörjer på olika sätt. Hon lyfter fram 

hur både medmänniskor och yrkesmänniskor kan bemöta sorgen utan att skada den som sörjer. 

Det skildras även vad som krävs av de drabbade för att den ska kunna utföra sitt sorgearbete. 

Hur man ska prata med barn om döden på ett varsamt och klokt sätt är någonting som Theresa 

                                                 
11 Barns Rätt I Samhället 

12 Kinge, Emilie, 2000, Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov 
13 Bøge, Per och Dige, Jes, 2006, Möta barn i sorg 
14 Gyllenswärd, 1997, Stöd för barn i sorg. 

15 Gyllenswärd, 1997, Stöd för barn i sorg, s.18ff 
16 Fyhr, Gurli 2003, Hur man möter människor i sorg 
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Huntley17 tar upp i sin bok Du, barnet och sorgen. Hennes avsikt är att boken ska vara till hjälp i 

ett sådant samtal, då sorg och död inte är några lätta ämnen att prata om. Boken förmedlar 

kunskap om hur vi vuxna lär barnen att hantera sin sorg.  
 

Petter Iwarsson som är specialpedagog med vidareutbildning inom familjebehandling och barn- 

och ungdomspsykoterapi anser att vuxna i barns närhet där ett samtal av svår art sker behöver 

vägledning och stöd, det vill säga att kunna få stöttning i att kunna prata med barn om något som 

är svårt, exempelvis döden. Det som Iwarsson lyfter fram i sin bok18 är olika teman i samtalen 

som kan hjälpa barn att bland annat skapa begriplighet i sin vardag.  Det som Huntley19 och 

Iwarsson20 lyfter fram i sina böcker är att man som läsare ska få verktyg för svåra samtal, samt få 

en insikt om vad samtal med barn är och vad den gör med den som leder samtalet.  Juul och 

Jensen har i sin bok Relationskompetens lyft fram begreppet relationskompetens. De har 

poängterat att det finns olika relationer som exempelvis en professionell och en icke professionell 

relation, vid samtal med barn kan det vara till fördel för pedagoger att ha kompetens av båda21. 

Boken Att ta avsked22 ger konkreta råd till verksamma i arbetet med barn i sorg inom förskolan, 

skolan, kyrkan och till den som är förälder eller anhörig. 

Råd till pedagoger från Bris, Rädda barnen och skolverket  

Det är aldrig lätt att bemöta sorgen oavsett om man är barn eller vuxen. Ett stöd som Laila 

Lindberg har skrivit om är den läkande leken23. Den läkande leken är enligt Lindberg en 

läkningsprocess som barn använder sig av för att kunna bearbeta något som de har varit med om, 

och att pedagogernas roll blir att iaktta och diskutera vad som är tillåtet. Ett exempel som 

Lindberg nämner är när barn från krigsdrabbade länder leker krig och att de dödar varandra. Det 

som då anses av Lindberg som ett problem är att pedagogerna inte vet om det är en lek som de 

ska tillåta.  

Leken blir då för barnet vad samtalet är för vuxna – båda har en läkande effekt24 

Bris har skrivit om barns grundläggande behov25 om att barn ska lära sig ta ansvar utifrån sin 

mognad. De bör få uppgifter som de själva känner att de kan klara av, få känna sig delaktiga och 

                                                 
17 Huntley, Theresa, 1996, Du, barnet och sorgen. 
18 Iwarsson, Petter, 2010, Samtal med barn och ungdomar 
19 Huntley, Theresa, 1996, Du, barnet och sorgen. 
20 Iwarsson, Petter, 2010, Samtal med barn och ungdomar 
21 Juul, Jesper & Jensen, Helle, 2003, Relationskompetens i pedagogernas värld 
22 Dyregrov, Atle, 2009, Att ta avsked – ritualer som hjälper barnet genom sorgen.  
23 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1881 
24 Kapitel 10 i När det värsta händer – en krishantering, Laila Lindberg, Den läkande leken  
25 http://www.barnperspektivet.se/barnets-rattigheter/barns-grundlaggande-behov  

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1881
http://www.barnperspektivet.se/barnets-rattigheter/barns-grundlaggande-behov
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känna att de kan identifiera sig med den vuxenvärld de lever i. Det som då menas med att barn 

ska få ta eget ansvar är att de ska få lära sig att fatta egna beslut. Det vill säga att barn bör ha 

rätten att få påverka sin egen situation.  
 

Sammanfattning av litteratur 

Litteraturen som tagits upp ovan ger råd om hur man som pedagog kan bemöta barnen i 

sorgbearbetningsarbetet på förskolan samt hur man som förälder eller annan anhörig ska göra för 

att hjälpa barnen i sorg. Denna litteratur behandlar frågor som man som pedagog förmodligen 

kommer att få av barnen men även frågor som vi som författare själva ställer oss.  Dessa frågor 

kan bland annat vara av karaktären om vilken öppenhet man kan ha mot barnen om det som har 

hänt, om man kan ta med en tvååring på en begravning etcetera. Dessa frågor och funderingar 

ger oss som författare en förståelse för hur mycket barn egentligen förstår. Den litteratur som 

nämns kan även stötta och hjälpa anhöriga i ett arbete med sorg, vilket vi även kommer att ta 

med oss ut i verksamheten som pedagoger. Med hjälp av den nämnda litteraturen får vi även ett 

stöd i de kommande bearbetningarna av resultaten från det insamlade materialet efter 

genomförda intervjuer och enkäter.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

När det gäller förskolepersonalens arbete med barn i sorg är relationer mellan de involverade 

parterna, d.v.s. förskolechef/ biträdande förskolechef, pedagoger, föräldrar och barn, ett centralt 

begrepp. I detta arbete ligger även förmågan till empati. Våra teoretiska utgångspunkter grundar 

sig i de två begreppen relationskompetens och empati. Dessa två begrepp är centrala i vår analys 

och diskussion av studiens resultat. 

Relationskompetens definieras av Juul och Jensen26 som både den professionella relationen och 

den icke professionella relationen. Den professionella relationen är den som är aktuell i denna 

studie och innebär vad pedagoger i förskolan kan behöva hantera när de möter barn i sorg. 

Det som Juul och Jensen27poängterar är att känslan man kan få som stöttande vuxen i barns 

sorgsituation är känslan av att inte räcka till. Det vill säga att inte kunna räcka till som stöd för alla 

                                                 
26 Juul, Jesper & Jensen, Helle, 2003, Relationskompetens i pedagogernas värld 
27 Juul, Jesper & Jensen, Helle, 2003, Relationskompetens i pedagogernas värld 
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involverade parterna såsom föräldrar/anhöriga som vill prata av sig, de involverade barnen samt 

sina egna kollegor.  

 

Det andra begreppet, empati, kan ses som en del av relationskompetensen och innebär att 

relationen byggs upp med hjälp av empati. Med detta menas förmågan att kunna känna empati 

för de involverade parterna. Emelie Kinge28 konstaterar i ett projekt beträffande habilitering av 

barn med neurologiska hinder att om man vill hjälpa någon bör man ha insikt i den personens 

emotionella tillstånd. Det vill säga man behöver förstå var personen är, här och nu, samt förstå 

mer än den man vill hjälpa förstår.  

 

 

 

 

                                                 
28 Kinge, Emilie, 2000, Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka dels hur pedagoger i förskolan hanterar situationer i 

samband med dödsfall av ett barns nära anhörig, dels vilket stöd pedagoger upplever att det finns 

att få i arbete med barn i sorg.  

Frågeställningar 

 Hur ser pedagogerna som deltar i studien på sitt agerande i ett arbete med barn sorg?  

 Finns det hjälpmedel att få i arbete med barn i sorg, i så fall vilka? 

 Har vardagliga rutiner på förskolan betydelse för barn som befinner sig i sorg när en nära 

anhörig avlider, enligt de deltagande pedagogerna? I så fall på vilket sätt?  

 Hur kan pedagoger i förskolan förbereda sig för att kunna hantera situationer i samband 

med dödsfall av anhörig till barn i deras verksamhet? 

 Vilket stöd anser pedagogerna i denna studie att det finns att få?  
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Metod 

Metod för datainsamling 

I denna studie används två undersökningsmetoder, dels enkäter, dels intervjuer. Vi valde enkät 

som metod i och med att den möjliggör för oss att nå flera individer.  Genom att kombinera 

enkätstudien med intervjuer, en kvalitativ metod, möjliggör det för oss att gå djupare in på 

informanternas egna upplevelser, känslor och erfarenheter. Enligt Trost kan intervjuer upplevas 

vara av känslig karaktär och informanten kan känna sig obekväm att besvara frågorna 

sanningsenligt eller uppleva att frågorna är svåra att besvara29. 

 

 I enkäten delar vi in den första delen i tre mindre områden(se bilaga 1). Vi undersöker om död 

av barns anhöriga är något som informanterna upplever som förekommande, om pedagogerna 

har egen erfarenhet i att arbeta med barn i sorg och vilken yrkesroll de hade vid det tillfället. Vi 

undersöker vidare om informanten kände sig trygg i hur hen skulle agera i mötet med ett barn i 

sorg eller om hen hade behövt veta mer om det. I nästa område efterfrågas om informanten 

känner till om det finns en krishanteringsplan på förskolan där denne arbetar och om det har 

funnits anledning att ta hjälp av krishanteringsplanen vid mötet med barn i sorg. Det tredje 

området gäller informantens förkunskaper och egna tankar kring stöd för pedagoger och vilket 

stöd informanten anser vara av vikt för arbete med barn i sorg.  

 

Intervjun är uppdelad i två delar(se bilaga 2). Under intervjuerna skedde vissa omformuleringar 

av frågorna. Detta då informantens svar på en fråga gick ihop med nästkommande fråga. 

Intervjufrågorna kan därför se olika ut men svaren vi fått är ändå snarlika. Vi har valt att i 

utskrifterna från intervjuerna inte ändra talspråket till ett skrift språk då vi vill försöka förmedla 

de känslor som kom fram vid intervjutillfällena och som beskrivs i intervjuerna30  

Urval 

Denna studie genomfördes genom att vi kontaktade 12 utvalda förskolor i två mellansvenska 

kommuner, sex förskolor i kommun 1 och sex i kommun 2. Antalet förskolor som deltog från 

                                                 
29 Trost, Jan, 1994, Enkätboken 
30 Esaiasson, Peter Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (red.), 2012, Metodpraktikan 
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kommun 1 var fyra förskolor och från kommun 2 var det sex förskolor. Två förskolor i 

Kommun 1 valde att inte delta i studien då de ansåg tiden vara för knapp för att hinna svara. Ett 

missförstånd från vår sida. Detta ledde till att utskicket av enkäterna blev försenat. Vi valde att 

enbart göra undersökningen inom kommunala förskolor. Urvalet gjordes även med tanke på att 

vi ville att den styrande organisationen av förskolorna skulle se så lika ut som möjligt mellan 

kommunerna. I vår enkätstudie skickade vi ut enkäter till förskolor vars chefer delade ut 

enkäterna till anställda i förskolan. 

 

När vi genomförde enkätstudien och intervjuerna uttryckte vi önskemål om att majoriteten av de 

tillfrågade pedagogerna och förskolecheferna i förskolorna kunde delta, då vi på det sättet 

hoppades öka svarsfrekvensen. Av de tio förskolor som sagt ja till att delta var det två av dessa 

hade vi varit i kontakt med tidigare i samband med vår VFU (verksamhetsförlagda utbildning). 

Det i sig underlättade för oss att upprätta kontakten. Vid insamling av enkäterna blev förskolorna 

tillfrågade om att delta i en intervju, insamlingen gjordes genom att vi åkte ut i respektive 

kommun och samlade in enkäterna.  Två förskolor uppgav sig att ha tid för detta, en i kommun 1 

och en i kommun 2. Urvalet av informanter till intervjuerna gjordes på en av de två utvalda 

förskolorna med hjälp av en förskolechef. Vi kontaktade en förskolechef i kommun 1 för att 

komma i kontakt med någon pedagog att intervjua. I kommun 1 fanns det inte någon pedagog 

med erfarenhet av arbetet med barn i sorg som hade möjlighet att ställa upp på intervju. Däremot 

fanns det en förskolechef i kommun 1 som hade möjlighet att delta i en intervju. Antalet 

pedagoger som besvarade på enkäten i förskolorna varierade mellan sju och femton  

Vi mailade hen i kommun 2 som hjälpte oss att kontakta tre stycken pedagoger som hade 

erfarenhet av arbete med barn i sorg och denna satte upp ett schema åt oss för när det passade att 

besöka förskolan och när vi kunde utföra intervjuerna. Vi intervjuade även en förskolechef på 

samma förskola. Vi kontaktade en förskolechef i kommun 1 för att komma i kontakt med någon 

pedagog att intervjua.  

Genomförande 

Den kontakt som har skett mellan oss och förskolorna har varit via e-post, telefonsamtal och 

även sms-konversation, detta då de önskade att ha den form av kontakt . Under telefonsamtalet 

med förskolecheferna presenterade vi oss själva och vår studie, samt informerade om etiska 

aspekter angående anonymitet, frivilligt deltagande och att de kunde avbryta deltagandet när som 
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helst31. Efter ett klartecken från förskolecheferna frågade vi på vilket sätt vi bäst skulle nå 

deltagarna med enkäterna, via e-post eller utskrivna och levererade till förskolorna. Vi ville nå ett 

samarbete och vi ansåg att de bäst visste hur situationen såg ut på förskolorna, om pedagogerna 

skulle hinna ta emot oss eller inte. Innan vi lämnade ut enkäterna till förskolorna lät vi tre helt 

oberoende parter testa enkäten, en så kallad pilotstudie. Detta för att se om enkäten var utformad 

på ett sådant sätt att den var lätt att förstå, samt att vi ville veta vad de tyckte om enkätens layout 

och utformning. Enkäterna skickades ut på e-post till de utvalda förskolorna, efter att 

förskolechef fått enkäterna skickade hen dem vidare till sina pedagoger. Sedan samlade vi in dem 

i respektive kommun som vi ansvarade för. Vi åkte till de förskolor som vi hade lämnat ut 

enkäterna till för att samla ihop dem.  

 

Vid genomförandet av de fem intervjuerna, fyra i ena kommunen och en i den andra, var vi båda 

medverkande. Vid intervjutillfället delades ansvaret mellan oss upp så att en av oss ledde samtalet 

med informanten, medan den andre skrev ner stödanteckningar. Under intervjuerna användes 

ljudinspelning, detta efter att vi informerat och fått godkänt av informanterna. Under intervjuerna 

försökte vi hålla oss till den av oss utformade intervjuguiden, men ibland flöt vissa frågor in i 

varandra eller besvarades av informanterna innan vi hann ställa frågan.  

 

Innan vi genomförde våra intervjuer gav vi förslag om plats för intervjun, ett av förslagen var att 

vi skulle komma ut till förskolorna, detta förslag visade sig vara önskvärt från samtliga deltagare. I 

kommun 1 genomförde vi intervjun i personalrummet, det var förskolechefen på förskolan som 

direkt tog initiativet och visade in oss dit. Då denna intervju skedde på förmiddagen var det inga 

raster eller andra möten inplanerade i rummet och vi kunde sitta ostörda. När vi kom till 

förskolan i kommun 2 valde vår första informant, som var förskolechef, att vi skulle sitta i 

personalköket på ovanvåningen. Här satt vi även med de övriga informanterna. Både vi och 

informanterna kände oss trygga och bekväma i personalköket. Barnen och övrig personal var 

utomhus vilket gjorde att vi upplevde att det inte fanns risk att bli störda och inga andra åhörare 

fanns i närheten. Vi satte oss mittemot informanterna, placeringen gjordes med hänsyn till 

informanterna, dels för att vi skulle ha fokus på informanterna och dels för att informanterna 

skulle kunna titta bort från oss om de upplevde att tillfället kändes pressat32. Intervjuerna var 

mellan 15 och 30 minuter långa, vi hade planerat för en timmes intervju per informant för att inte 

                                                 
31 Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning, 1990, - vetenskapsrådet 

32 Trost, Jan, 2005, Kvalitativa intervjuer 



 

16 
 

behöva stressa oss själva eller våra informanter. Vi anser att vi har fått det underlag för ett resultat 

som vi behövde, detta då vi under intervjuerna gav majoriteten av talutrymmet till informanterna.  

Databearbetning och analys 

Enkäterna vi fick in sammanställdes i Excel och redovisas i resultatdelen kommun 1 för sig och 

kommun 2 för sig. Vi har gjort diagram för de ja- och nej frågor där vi ser störst skillnader i 

resultat. De enkätsvar som inte var ja- och nej frågor redovisas i löpande text under resultat 

delen. Under intervjun spelades samtalet in för att vi i senare skede skulle kunna transkribera 

dem. Arbetet med transkriberingen delade vi upp så att den ena av oss transkriberade en intervju 

då hon höll i fyra och den andra transkriberade fyra intervjuer och höll i en. Våra utskrivna 

transkriberingar blev sammanlagt 24 sidor text. När transkriberingarna var klara påbörjades 

analysen av intervjuerna . Vi läste igenom våra transkriberingar och sökte och upptäckte att det 

blev återkommande mönster i deltagarnas svar. Det som flera av de intervjuade tog upp var hur 

de skulle agera/hjälpmedel, att de kände en ovisshet, de vardagliga rutinerna på förskolan. Utifrån detta 

skapades då underrubriker i resultat delen.  

Reflektion över metoden 

Av 116 utskickade enkäter fick vi in 40 stycken. Något som troligen hade gett fler svar hade nog 

varit att skriva ut enkäterna och åka till förskolorna och lämna ut dem. Den tiden som 

pedagogerna fick kunde ha kortats ned till tre dagar i stället för en vecka. En förskolechef sa 

under intervjun att vissa av de deltagande pedagogerna upplevde frågorna på enkäten väldigt 

svåra att svara på, vilket då resulterade i att de lät bli att svara. En reflektion kring vår enkät är att 

bakgrundsfrågorna skulle ha legat först på enkäten, det vill säga de frågorna om utbildning, ålder 

och examensår. Vi fick möjlighet att prova detta då det hade skett ett missförstånd på en av 

förskolorna och vi fick skicka e-post direkt till pedagoger som inte hade fått enkäten. Det vi 

gjorde då var att flytta upp bakgrundsinformationsdelen och vi upplever att vi då fick svar på de 

frågorna. Intervjuerna har gett oss information om hur ett sorgearbete kan hanteras på en 

förskola. Vi upplever att intervjumetoden var en lämpligare metod att använda i en studie som 

denna, eftersom vi under intervjuerna fick ta del av det som intresserar oss mer på djupet. Det 

blev intressant att ta del av det som pedagogerna berättade, samt att de vi intervjuade hade själva 

varit med om att arbeta med barn i sorg, vilket gjorde att vi fick bra respons på våra frågor.  

 



 

17 
 

Vi har under processen med studien upplevt att det har varit problematiskt att utforma 

enkätfrågor som blir tillräckligt tydliga för den som skulle besvara frågorna. En annan svårighet 

som vi upplevde, var att bestämma ordningen på delarna i enkäten vilket kan ha påverkat 

svarsfrekvensen.  Det vill säga att i förväg se vilken respons och vilka svar vi skulle få. Från de tio 

deltagande förskolorna hade vi fått klartecken om intervju från två stycken, vilket ledde till att vi 

fick fem stycken informanter som deltog i intervjuer. Vi anser att i informanternas deltagande 

och den respons vi fått har varit av stort värde för studien.  Detta då informanterna hade 

erfarenhet av arbete med barn i sorg och de kunde ge oss de svar på de frågor vi hade . Om vi 

skulle genomföra en liknande studie skulle vi välja att genomföra fler intervjuer 

 

Etiska aspekter 

Vid intervjuerna är vi medvetna om att svaren vi får kan vara påverkade av vad informanterna 

tror att vi vill att de ska svara och de teman vi har delat in frågorna i avgör vad informanterna 

kommer att berätta, vilket i sig påverkar vårt resultat.  

 

I och med att vi har meddelat deltagarna i förväg om att det är frivilligt att delta och att de får 

avbryta när de vill samt att det inte kommer gå att utläsa vem som har svarat vad i arbetet så har 

vi tagit hänsyn till etiska aspekter, bland annat informationskravet som tar upp hur viktigt det är 

med att rätt information ska ges till deltagare i en enkät- eller intervjustudie. En annan aspekt 

gäller samtyckeskravet som poängterar att deltagarna ska veta vad det är som de samtycker att 

delta i och att de är frivilligt33. Förskolorna som deltog fick själva bestämma vad som var det 

enklaste alternativet för just dem att få enkäterna på, detta för att förskolorna ställer upp helt 

frivilligt i syfte för att hjälpa oss med vår undersökning. Inför intervjuerna betonades att det var 

frivilligt att delta och att det var möjligt att avbryta deltagandet när de ville. Deltagarna är 

anonyma och resultatet kommer inte att redovisas på individnivå. Vi är måna om att det inte ska 

gå att identifiera förskolorna, genom att sammanställa intervjuresultatet från de båda 

kommunerna i en gemensam redovisning. I och med vår hänsyn till konfidentialitetskravet 

behandlar vi samtliga uppgifter från intervjuer och enkäter med stor försiktighet. I och med 

hänsynen till nyttjandekravet kommer det insamlade materialet att nyttjas av oss.   

                                                 
33 Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning, 1990, - vetenskapsrådet  
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Reliabilitet och validitet 

Utifrån sammanställningen av intervjuer och enkäter går det att utläsa hur ofta eller sällan 

pedagogerna i studien anser att anhörig till barn i förskolan avlider. Det går att utläsa vilka 

erfarenheter pedagogerna har om sorgarbete med barn, samt om pedagogerna kände sig trygga i 

att möta barn i sorg och hur de i sådana fall skulle agera.  För att informationen i 

sammanställningen ska bli ett mätsäkert resultat skulle det behövas fler intervjuer och på fler 

förskolor under en längre tidsperiod. Studiens reliabilitet har sin utgångspunkt i de tillfällen som 

intervjuerna utfördes, detta ger i sig inget hundraprocentigt resultat för hela 

förskoleverksamheten. Vi anser att validiteten på studien är relativt god, detta sett till 

sammanhanget som undersökningen genomfördes i. Studien genomfördes i två kommuner inom 

ett större län. Om vi skulle sätta in undersökningen i ett större sammanhang skulle utfallet av 

undersökningen sannolikt bli en annan. Vi vet inte om resultatet av undersökningen hade blivit 

annorlunda om den hade genomförts med ett större antal pedagoger och på större eller fler orter 

i länet, men undersökningen hade troligen blivit mer tillförlitlig. 
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Resultat och analys 

I resultat - och analysdelen presenteras enkäterna från kommun 1 först och därefter följer 

enkäterna från kommun 2. Enkätfrågorna finns i bilaga 1. Intervjuerna presenteras i en 

gemensam sammanställning från de båda kommunerna. Den första frågan i enkäten gällde hur 

ofta pedagoger upplevt att en nära anhörig till ett barn på förskolan avlider. Fråga 2 gäller om 

pedagoger varit involverade i arbete med barn i sorg.  Svaren pekar på att i kommun 1 är det åtta 

av sjutton deltagande som har varit involverade i arbete med barn i sorg. I kommun 2 är det sex 

av tjugotre som har varit med att arbete med barn i sorg. Det är ett resultat som visar att arbete 

med barn i sorg inte inträffar ofta på förskolor i varken kommun 1 eller 2 utan det är mer vanligt 

att det inte händer.  

 

 

Figur 1. 

 

Diagrammet ovan visar en sammanställning från de båda kommunerna om hur många som har 

varit involverade i ett arbete med barn i sorg. Bastalet står för de antal deltagare som besvarat 

enkäten. I enkätens andra fråga tackar vi för medverkan från de pedagoger som inte varit 

involverade i ett arbete med barn i sorg. Resten av enkäten gäller enbart de pedagoger som har 

denna erfarenhet.  
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Kommun 1 enkäter  

I enkäterna från kommun 1 är det 17 pedagoger som har deltagit i enkätstudien. Av de 17 var det 

åtta pedagoger som har varit involverade i ett arbete med barn i sorg. I enkäten fick de frågan om 

vilken roll de hade i situationen. Samtliga svarade att de haft rollen som ansvarspedagog. Med 

ansvarspedagog menas den som har den närmaste relationen med de barn som är involverade i 

sorgen. 

 

Fråga 3. Kände du dig trygg i hur du skulle agera i mötet med barn i sorg?  

Av de åtta pedagoger som kryssat i att de varit involverade i arbete med barn i sorg, säger sex 

pedagoger att de kände sig trygga. Medan två pedagoger skriver att de inte kände sig trygga i 

mötet med barn i sorg.  

 

Fråga 4. Känner du att det är något du skulle ha behövt veta mer om? 

I diagrammet ovan kan vi se att det var två pedagoger som hade behövt veta mer vid arbete med 

barn i sorg. Fem pedagoger har svarat att det inte behövde veta mer arbetet med barn i sorg.  

 

Fråga 5. Känner du till om det finns en krishanteringsplan på den förskola du arbetar på? 

I denna fråga kan vi enligt diagrammet se att det är nio pedagoger som har besvarat att de känner 

till att det finns en krishanteringsplan på den förskola de arbetar på. Sedan är det nio pedagoger 

som inte har besvarat frågan.  
 

Fråga 6 Har du haft anledning att ta hjälp av krishanteringsplanen vid möte med barn i sorg?  

Det var fyra pedagoger som har haft användning av krishanteringsplanen i arbete med barn i 

sorg. Det som även framkommer i enkäterna är att det är fem pedagoger som inte har funnit 

någon hjälp i krishanteringsplanen.  
 

Fråga 7. Om du upplever att du behöver hjälp eller stöd i arbetet med barn i sorg, vem vänder du 

dig till?  

När man ser resultatet av fråga 7 är det sju pedagoger säger att de skulle vända sig till kollegan, 

närmsta chefen, resursavdelningen och kommunens krishanteringsgrupp.  De resterande tio som 

deltog i enkäten har dessvärre inte svarat på denna fråga.  

 

Fråga 8. Vad upplever du som viktigt stöd i arbete med barn i sorg? Vad fungerar, samt vad anser 

du kan förbättras?  
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Det var en pedagog som svarade att man ska vara som vanligt med barnen men mer 

uppmärksam, någon skrev att det hade varit uppskattat med mer information, mer litteratur att 

läsa för både barnen och sig själva. En annan pedagog nämnde att det finns lådor på biblioteket 

att låna med litteratur som stöd i arbete med barn i sorg. Andra synpunkter som framkom var 

vikten av att lyssna på barnen och visa att man finns där och kan svara på frågor. 

 

Figur 2 

 

Diagrammet ger en bild av svaren på enkätens frågor 3-6. Diagrammet visar tre staplar, det vill 

säga att de är tre staplar per fråga och diagrammet visar fyra frågor. Den gröna visar ett bastal, det 

vill säga de antal pedagoger som har sagt att de varit involverade i ett arbete med barn i sorg. Den 

blåa visar hur många som har svarat ja på de frågor som har ja och nej alternativ i enkäten. 

Medan den röda då visar vilka som har svarat nej på de ja och nej alternativen som finns.  

 

Kommun 2 enkäter 

Av diagrammet i figur 2 från kommun 2 tolkar vi det som att det är 11 av 23 pedagoger i 

kommun 2 som upplever att det aldrig har hänt att en nära anhörig till ett barn avlidit på 

förskolan de arbetat på. Åtta pedagoger anser att det händer sällan, en pedagog har skrivit en 

egen kommentar att det skett tre till fyra gånger under 20 år. Två pedagoger anser att ett sådant 

dödsfall sker mindre ofta. Dessutom har två pedagoger fyllt i egna svarsalternativ, en pedagog 

skrev en kommentar att det skett en gång sedan den började arbeta och en annan pedagog skrev 

att det har skett en gång på 14 år. 

 

Det är enligt diagrammet, i figur 1, i kommun 2 17 pedagoger som inte har varit involverade i 

arbete med barn i sorg, medan sex pedagoger har varit involverade. På följdfrågan om vilken roll 

pedagogen hade, vid senaste tillfället, i relation till barnet, gavs alternativen Ansvarspedagog (den 
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pedagog som är närmast barnet/barnen i en sorgbearbetningsprocess), Handledare i individuellt 

samtal, Gruppsamtalsledare, Ansvarig i mötet med föräldrar eller Annan yrkesroll. Sju pedagoger 

angav att de hade en annan yrkesroll, sex av dessa pedagoger var en av förskollärarna i barnets 

grupp och en pedagog var lärare i barngruppen. 

 

I fråga 3, kände du dig trygg i hur du skulle agera i mötet med barn i sorg var det fyra stycken 

som svarade att de kände sig trygga i mötet med barn. Sedan fanns det en person som gjorde en 

egen ruta mellan jag och nej, vilket vi tolkar som ett nej. Det vi även ser är att det har blivit ett 

bortfall från en av de sex pedagogerna som svarat att de varit involverade i arbete med barn i 

sorg. Samtliga har angett att de kände sig trygga. 

 

På fråga 4 är det fem pedagoger som har svarat att de känner att de skulle behövt veta mer, 

medan en svarade att den inte kände att den behövde veta mer. Här hade vi en följdfråga då de 

som svarat Ja hade möjlighet att utveckla vad de i fall hade velat veta mer om. Vi fick 

kommentarer som att man alltid behöver veta mer. En annan hade velat veta mer om 

bemötandet till övriga (inte direkt men indirekt berörda) barn. En tredje skrev att det alltid 

behövs olika typer av stöd, för olika barn och föräldrar, att man hela tiden måste repetera vad 

som står i krispärmen om sorg. 

 

I fråga 5 gällde om pedagogerna kände till om det fanns en krishanteringsplan på den förskola 

som de arbetar på. Här är det åtta pedagoger som har svarat att de vet att det finns en 

krishanteringsplan på den förskola som de arbetar på.  

 

Diagrammet i figur 2 i kommun 2 visar på att det var tre pedagoger som svarade att de hade haft 

hjälp av krishanteringsplanen vid mötet med barn i sorg. Tre pedagoger svarade nej. 

 

På fråga 7 är det fem pedagoger som har besvarat frågan. De som pedagogerna skulle vända sig 

till har getts olika benämningar därför har vi valt att redovisa samtliga. Dessa benämningar är; 

chefen, närmsta chefen, biträdande förskolechef och förskolechef. Några av pedagogerna har 

även angett att de skulle vända sig till Råd och Stöd, som är kommunens resursenhet, kollegor, 

utvecklingsledaren och specialpedagog. 

 

På fråga 8 var det sex pedagoger som svarade och de har i sitt svar kommenterat vad de upplever 

vara ett viktigt stöd i arbetet med barn i sorg. En pedagog skrev att kontakten med föräldrarna 
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och samtal i arbetslaget är viktigt. En annan pedagog skrev att den saknar en krislåda med böcker, 

ljus, ram och mer föreläsningar om barn i sorg samt att det annars fungerar snabbt med kristeam 

och chefer. En tredje menar att det är viktigt med ett öppet klimat i arbetslaget, bra ledning som 

hjälper till att ordna med stöd, bra relation/kontakt med barnen/barnets vårdnadshavare och 

övrigt nätverk. En pedagog anser att tid är viktigt, att få tid till att prata, diskutera och ventilera 

men att denna saknar den erfarenheten. Nästa pedagog anser att man ska finnas till hands, låta 

barnet få tid, svara på frågor som ställs, och då ärligt. Denna pedagog skriver även att pedagoger 

inte behöver ha alla svar. Även denna pedagog saknar en krislåda med material, böcker, ljus och 

ram med mera. Krislådan skulle enligt denna pedagog ha som funktion att pedagogerna kan sörja, 

det vill säga att synliggöra sörjandet. Pedagogen menar även att mer tillfällen till samtal om sorg 

behövs. En sjätte pedagog menar att en krisgrupp är viktig.  

 

Figur 3 

Diagrammet visar tre staplar, det vill säga att de är tre staplar per fråga och diagrammet visar fyra 

frågor. Den gröna visar ett bastal, det vill säga de antal pedagoger som har deltagit i enkätstudien. 

Den blåa visar hur många som har svarat ja på de frågor som har ja och nej alternativ i enkäten. 

Medan den röda då visar vilka som har svarat nej på de ja och nej alternativen som finns.  

Sammanfattning av bakgrundsdatan över pedagogerna som deltog i enkäterna 

 I kommun 1 var det fler förskollärare än barnskötare som har besvarat enkäten. De var mellan 

35 och 55 år gamla. Det är 20 års skillnad mellan den yngsta och de äldsta pedagogerna som har 

varit involverade i arbete med barn i sorg. Av de pedagoger i kommun 2 som var involverade i 

arbete med barn i sorg är den yngsta 28 år medan den äldsta är 59år, det vill säga en ålderskillnad 

på 31 år. Vi ser inte ålder som en faktor för hur vanligt eller ovanligt det är att man som pedagog 

möter en situation där ett arbete med barn i sorg krävs. 
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Intervjuerna från båda kommunerna 

De som har deltagit i vår intervjustudie är informanterna Roger (barnskötare), Arne (förskollärare 

1) och Rutger (förskollärare 2), förskolechefen Anna i kommun 1 och Beata som är biträdande 

förskolechef i kommun 2. I kommande text redogör vi resultatet av intervjuerna under olika 

rubriker och underrubriker.  

Tankar och funderingar kring sorg och krissituationer 

När vi samtalade med biträdande förskolechefen Anna frågade vi vilken roll hon får vid ett 

sorgarbete, om hon vet vad som ska göras för att underlätta för pedagogernas fortsatta arbete 

under dagen, samt vad som sker när det är bekräftat från anhöriga att den avlidne är någon som 

har relation till förskolan.  

 

Anna berättar att när det inträffade att ett barn mist en anhörig ringdes förskolechefen direkt och 

sedan ringdes vikarier in Detta möjliggjorde att ordinarie personal kunde få gå undan och prata 

om händelsen. De vikarier som ringdes in var andra pedagoger som arbetade på förskolor i 

närheten och kunde rutinerna på den förskolan som var drabbar samt att de kände de barn som 

var på förskolan. Resursteamet (Råd och stöd) kopplades in och kom till förskolan med en 

specialpedagog och en psykolog för att stötta pedagogerna. De fick tips och råd samt material. 

Det material som de fick av specialpedagogen var ett examensarbete om hur man kan bemöta 

barn i sorg. som de kunde ha med sig om och när barnet/barnen skulle komma tillbaka till 

förskolan. Pedagogerna blev även erbjudna hjälp från församlingen om de kände att det 

behövdes mera stöd. Det som alla kände sig trygga med var att alla visste precis var krispärmen 

på förskolan fanns och i den fanns då även krishanteringsplanen, pedagogerna visste vilken roll 

de fick i sorgarbetet. Förskolechefen Anna och barnskötaren Roger fick frågan hur de upplevde 

att den professionella rollen påverkades, de svarade att det var bara att sätta på stenansiktet och 

jobba. 

 

Vi frågade pedagogerna vad de ansåg var svårast i sorgearbetet. De berättade att även de hade en 

sorg men de fick vänta med att sörja tills arbetsdagen var slut, arbetet med barnen och 

verksamheten prioriterades. Majoriteten av informanterna ansåg att en ärlighet gentemot barnen 

skulle finnas. Det vill säga att informanterna bekräftade barnen som kom till dem. Om barnen sa 

att en anhörig är död ansåg informanterna att det är upp till de som pedagoger att bekräfta det. 
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Anna fick frågan: Vilka känslor hade du när du arbetade som samordnande? Hann du gå in 

personligt eller bara yrkesmässigt. 

*suck* då fick man vara yrkesmässig det gällde att behålla lugnet . Jag konstaterade då, för då 

frågade förskolechefen mig om jag behövde ett samtal, men jag kände där att nä det behöver jag 

inte. Men nu med facit i handen kanske jag hade behövt prata med, någon jag också, men ja det 

gick ju bra så.  

Beata fick frågan om denne med egna ord kunde berätta om sina känslor i det arbetet, hur det 

kändes att arbeta med de barnen som var i sorg, hon svarade: 

Mina känslor som privata känslor det fanns ju inte med, utan det blir ju en professionell basis då 

och det handlade om ett barn som förlorade en förälder, det var en väldigt lång process som 

skedde under ett par år hur förälder blev sämre och sämre. Föräldern var med i förskolan från 

början men försvann från hämtningar och lämningar mer och mer så att vi var med i den här 

processen hur barnet pratade om sin förälder, skapade saker till föräldern och målade sin förälder 

och ritade till sin förälder. Vi var med under säkert 1- 1 ½ år och visste att det kanske inte kommer 

att gå bra. Så att på något sätt så växer man in i att arbeta med en familj där det sker tyngre saker så 

att, det var inte ett abrupt slut. 

Vid intervjun med Beata berättade hon om två möten med anhöriga. En av de anhöriga hade 

Beata mött när hon arbetade som förskollärare. Föräldern till ett barn hade avlidit och den 

förälder som var kvar, stannade gärna längre vid hämtning och lämning och pratade med chefen. 

I denna händelse rekommenderade Beata den föräldern att söka stöd och råd inom kommunen. 

Anledning till att hon valde att rekommendera föräldern vidare var för att inte hamna i en allt för 

nära relation, detta då Beata anser att man som chef ska behålla sin professionella roll. Det andra 

mötet som vi fick ta del av under intervjun handlade om när en kollega till Beata plötsligt gått 

bort, den som då ville ha ett stöd var kollegans partner som nu blev själv. I detta möte trodde 

Beata att partnern som var kvar ville höra det positiva om den avlidna. Att få höra vad som 

hände på jobbet, det positiva som kanske andra kollegor sagt om den avlidna. Den slutsats vi drar 

av svaren ovan är att de båda cheferna var tydliga med att det professionella måste gå först.  

 

Både pedagoger och förskolechefer fick frågan om de hade någon krishanteringsplan på sin 

arbetsplats. Det som alla parter svarade var att de alla visste att det fanns en krishanteringsplan 

och var den fanns. Beata förklarade att på hennes arbetsplats fanns det tre olika 

krishanteringsplaner, det vill säga en som berör deras krishanteringsgrupp, en som berör 

pedagogerna samt en som berör barnen om det oförutsägbara skulle inträffa. Beata visade oss 

även en krislåda som fanns på arbetsplatsen. Det som krislådan innehöll var; en bibel, 

skrivböcker och pennor, en duk, en ram för att sätta in ett kort på den avlidne, ljus och 

tändstickor och där fanns skönlitterära böcker, det fanns böcker till både pedagogerna men även 

till barnen, exempelvis Adjö herr Muffin.  
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Analys av resultat 

Nedan följer ett fiktivt fall som presenteras utifrån de resultat vi har fått fram, då det ska 

underlätta för dig som läsare att följa de citat och det insamlade materialet i denna studie.  

På förskolan Skrattmåsen får förskolechefen Gunn- Britt ett oväntat och chockerande telefonsamtal. Samtalet 

kommer från Stina som är mormor till ett syskonpar på förskolan. Stina berättar att barnens föräldrar varit med 

i en olycka och att den ena föräldern omkom på plats och att den andre vårdas på sjukhus. Stina förklarar att det 

är hon som kommer att hämta och lämna barnen en tid framöver och ha de vardagliga rutinerna.  

 

Det som Gunn- Britt fick ta ställning till nu var de frågor som kom från både pedagoger men 

även från henne själv. Hur ska de nu arbeta? Hur ska de nu gå till väga? Vilken roll får jag som 

chef? Vilken roll får pedagogerna? Hur ska vi bemöta föräldrar och barn som inte varit 

involverade i olyckan? Vad får vi berätta samt inte berätta? Hur ska förskolan bemöta de 

drabbade barnen om/när de kommer tillbaka? Vilket stöd behöver personalgruppen? Vilka 

resursteam kan jag som chef kontakta?  

 

Det som kommer nedanför är underrubriker till olika delar som vi har bearbetat fram utifrån våra 

intervjuer. Det som Gunn – Britt (i det fiktiva fallet) fick som frågor är det som en del av de 

intervjuade har besvarat. Det som har skapat underrubrikerna är återkommande mönster vi 

funnit i svaren från intervjuerna. De mönster vi fann har vi valt att formulera på följande sätt: 

Agerande, Hjälpmedel, ovissheten och vardag på förskolan, pedagogers tankesätt och arbetssätt.  

Agerande  

Med agerande menas hur förskolorna har gått till väga under det arbete som de har mött med 

barnen i sorg men även anhöriga till barnen.  

 

I intervjun med förskolechefen Beata berättar hon om sin upplevelse var när ett samtal kom och 

en förälder ringde och berättade att barn på förskolan hade varit inblandade i en olycka där en 

anhörig avled. Pedagogerna uttryckte att det som var svårt var att de inte kunde säga någonting 

förrän det var bekräftat från den drabbade familjen. Pedagogerna upplevde även att det var svårt 

att möta andra föräldrar som kom och lämnade sina barn som frågade om det var på denna 

förskola som det var en familj som var drabbad. Det som hände sedan var att förskolechefen 

med den anhöriges tillstånd, gick ut till de anställda och övriga familjer på förskolan och 

informerade om att det var en familj på den förskolan som hade varit med i olyckan. 
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Vi frågade Anna om vilken roll som förskolechef hon ansåg att sig ha gentemot pedagogerna när 

olyckan hände, hon berättade följande:  

Det var att samordna det här och finnas där och lyssna och prata, och ordna och om de ville ha 

mer. För att de finns en möjlighet att få, ja ja vet inte hur ja ska säga, men som terapisamtal. Vi 

kunde koppla in företagshälsan Previa om de ville ha mera samtal, men det var ingen utan de 

kände att det räckte med att prata med varandra och tid att sitta. 

Ett sätt att underlätta organisationen var precis som förskolechef Beata säger här nedan. 

Andra dagen så kopplade vi även in vikarier samt personal från andra förskolor som jobbat här 

tidigare så att dom kunde rutinerna. 

Alla intervjuade parter fick frågan om de tycker att det läggs tillräckligt med tid på att hålla 

krishanteringsplanen uppdaterad. De svarade att det bör läggas tid på den då det är en viktig del i 

ett arbete med barn i sorg och då är det viktigt att telefonnummer stämmer samt att alla 

involverade pedagoger vet vilken roll de får vid ett eventuellt krisarbete. Anna och Beata fick 

frågorna om vem de anser har ansvaret för att hjälpa barnet som är i sorg, samt vem de anser har 

ansvaret att hjälpa/stötta pedagogerna. Anna svarade att hon har ansvaret för pedagogerna. Beata 

anser att hon har huvudansvaret för både pedagoger och barnen.  Till pedagogerna ställde vi 

liknande frågor, vem de anser har ansvaret att hjälpa barnet i sin sorg, samt vem de anser har 

ansvar att hjälpa och stötta pedagogen då den befinner sig i ett sorgarbete med ett/flera barn. Två 

av tre pedagoger på den förskolan i kommun 1 ansåg att de har ansvaret för barnen medan en av 

pedagogerna ansåg att förskolechefen har ansvar för både pedagogerna och barnen.  

 

Ytterligare en fråga som vi ställde var hur ofta en krishanteringsplan uppdateras, på detta svarade 

förskolechef Anna. 

Beror på hur du menar, två år sedan tog det längre tid för då uppdaterade jag hela från första 

början, men förra året eller ja i år om man så säger, jag uppdaterar den en gång om året det gick 

fortare andra gången jag gjorde den och räknar med att det kommer gå ännu fortare nu, för det 

finns en färdig krisplan eller ja såna saker som ska finnas i en krispärm är ju redan klara. 

Efter intervjun tolkar vi det som att Beata anser att krishanteringsplanen är ett dokument som ska 

finnas på förskolan. Uppdatering av krishanteringsplanen görs enligt Anna en gång per år. 
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Hjälpmedel  

En av de frågor som vi ställde under intervjun var om det fanns någon litteratur eller annat 

hjälpmedel som pedagogerna kunde använda sig av vid arbetet av barn i sorg, Rutger svarade: 

Oj det kommer jag inte ihåg eller nä vi hade ingen speciell bok. Vi pratade och ibland så ville detta 

barn prata och ibland ville barnet det inte. Ibland kunde barnet säga rakt ut ja min förälder är död 

sedan var det bra. Det var jätte svårt för vi ville inte lyfta och göra det till något jättestort i 

barngruppen. Och det ville inte barnet heller utan barnet kunde säga till vem de ville och sedan var 

det bra . Det var något av de andra barnen som kunde fråga varför är inte den föräldern här? Ja för 

rykten går ju liksom. Men det var inte att vi tog upp det i hela barngruppen för att skona barnet. 

Men sedan har vi läst böcker mena kanske inte i hela barngruppen. 

Barnskötaren Roger fick frågan vilken hjälp han kände att han behövde i den situation som rådde.  

Någon att prata med, bolla med och hur vi bemöter barnet/barnen när de kommer tillbaka till 

förskolan efter det här tragiska, att man känner sig trygg för vi har ju också en sorg i det här. Hur 

man bemöter det på rätt sätt, för vi är ju inte utbildade psykologer som kan stödja barnet i 

sorgarbetet. Utan vi får vara här i vardagen. 

Det som vi har noterat genom dessa intervjuer är att det bästa stödet som de involverade 

parterna har fått är att få prata med varandra samt det materialet som de fick från 

specialpedagogen.  

Ovissheten  

Det som flera av pedagogerna har tyckt varit det svåraste är den ovisshet som finns. Att inte veta 

om det är deras förskola som är den drabbade då nyheten rapporterades i media. Även ovissheten 

om vad de skulle säga till de andra föräldrarna som kom för att lämna sina barn innan något om 

olyckan var bekräftat. Vad som framkom under intervjuerna med både förskolechefer och 

pedagoger var erfarenheten av att ovissheten kunde kännas skrämmande. Vad skulle hända nu? 

Hur ska vi agera mot de inblandade? Hur ska vi bemöta de som kommer med frågor om vad som 

har hänt?  
 

Under intervjun med Rutger frågade vi om han kunde förklara med egna ord hur det kändes att 

vara i en sorgsituation: 

Först var det ovissheten innan vi fick veta vad vi behövde veta och innan vi kunde visa, säga det 

till alla andra föräldrar, vad vi fick säga, vilken ordning ska man säga det i. Ovissheten var jobbig 

innan man visste hur man skulle hantera det direkt när det hände, sen fick vi jobba med det, det 

skrevs brev hit o dit, just det här, hur blir det när barnen kommer tillbaka till oss, hur ska/kommer 

jag reagera då, just det där att man inte vet jag har aldrig varit med om det förut, att en förälder till 

ett barn dör, jag vet inte hur man ska reagera, just ovissheten att hur reagerar jag själv i det här, jag 

måste fortsätta vara professionell jag måste fortsätt arbeta med alla de andra barnen som är här o 
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de andra familjerna på samma sätt som förut samtidigt har man det här i sig, man vet att de här 

kommer tillbaka hur ska jag undvika att påverkas av det fast man måste det, man måste fortsätta 

behandla de som vilka andra som helst, men så klart lite extra av vad de behöver, det är lika för alla 

barn men just den där ovissheten när man inte visste hur man själv skulle agera var lite där jobbig 

när man inte varit med om det förut. 

 
Det som ses genom citatet ovan är att den professionella relationen spelar en roll, det vill säga att 

oavsett hur de själva mår så var det bara att fortsätta vara professionell.  

 

Rutger sa vidare att denne kunde se reaktioner hos de involverande barnen.  

Den äldsta har väl varit i början väldigt instabil väldigt, kunde säga jag ville inte vara med om 

olyckan eller ja . Och samtidigt ibland stänga in sig det var jätte svårt att veta hur man skulle 

bemöta. Men vi fick av psykologen veta att man skulle bara bekräfta och sedan släppa och inte 

gräva i saker. Bara bekräfta om barnet sa någonting, om det var att man kunde bekräfta det liksom. 

Ifrån citatet ovan handlar det om att kunna se var vederbörande befinner sig i sin sorg. För att 

kunna hjälpa och ge empati för andra så måste man som medmänniska kunna se var personerna 

är här och nu. Även här gäller det att tänka på vilken relation man som pedagog har till både barn 

och anhöriga samt sina kollegor. Det är den professionella rollen som man som pedagog bör ha 

men i en situation som denna kan det lätt förskingras då det händer mycket annat runt omkring 

som stör de vardagliga rutinerna, då kan det underlätta att ha en bra relation till sina kollegor.  

 

Förskolechefen Anna fick frågan om några reaktioner uppstått hos barnen som befann sig i sorg. 

Hon svarade att barnen var som vanligt men att de blev mer ledsna om någon vuxen eller annat 

barn förde den anhörige på tal. Anna fortsatte med att hon anser att man som vuxen ska svara på 

barnens frågor och bekräfta dem. Beata nämnde under intervjun att barn lever i nuet. De lever 

här och nu vilket gör att deras sätt att se på döden skiljer sig från de vuxnas uppfattning. 

Vardag på förskolan, pedagogers tankesätt och arbetssätt 

 Det som tillhör en vardag på förskolan är barnens dagsform, precis som vuxna kan även barn ha 

en dålig dag lika bra som en bra dag. Det som även tillhör vardagen på förskolan i en situation 

som drabbar förskolan är pedagogernas känslor, deras tankar och även deras arbetssätt hur deras 

roll som pedagog påverkas av situationen. Vi frågade de deltagande om de kunde se något i de 

involverade barnen/barnets sätt att vara på förskolan efter att en olycka skett. En del pedagoger 

berättade att de barn som varit involverade kunde vara mer otröstliga och mer närgångna, det vill 

säga gärna vara i kontakt med en vuxen hela tiden. Det som pedagogerna även berättade var att 
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barnen/barnet kunde bli jätteledsna när det kom andra föräldrar som lämnade eller hämtade sina 

barn.  

 

Vi frågade Rutger om han kände sig trygg i sin roll som förskollärare i relation till arbete med 

barn i sorg, eller om han kände sig tveksam, han svarade:  

Jag kände att man, det var ju svårt men på något vis så satte man ju bara på masken och jobbade, 

gjorde det man skulle. Sedan fick man få ut allt det jobbiga när man satt med kollegorna, men det 

var ju inte lätt när föräldrar kom och frågade, och man kunde bara bekräfta att det är här det har 

hänt och det var ganska jobbigt. Vissa av oss klarade inte av att gå ut i barngruppen igen och vissa 

av oss gick ut men vi hjälptes åt och stöttade varandra. 

På frågan om vad som upplevdes som svårast i sorgearbetet berättade Arne vad han tyckte: 

utifrån sig själv och från de reaktioner som barnen eventuellt uppvisade.  

Det var nog att ta in det som hade hänt, det var overkligt, man hade pratat med föräldern innan 

och så var det bara borta. Det är svårt att beskriva, svårt att sätta ord på, det var en tuff period. 

När man liksom bara försökte överleva, när man gick till jobbet för barnens skull. 

Under intervjuerna sa Rutger även att: 

Livet går ju vidare men visst man får vara ledsen, men man får även vara glad. 

Det som även nämns av samma pedagog (Rutger) är att det som bör ingå i den vanliga vardagen 

är att de barn som är på förskolan ska ha ombyten i alla fall alltså ska man se till att vardagliga 

rutiner fortsätter. Rutger sa även att den öppna kommunikationen ska man se till att ha med de 

anhöriga till barnen för att upprätthålla det vardagliga i situationen som har uppstått. Det som 

dock kan vara bra vid hämtning enligt Rutger är att man som pedagog säger att ja men idag har 

det varit en väldigt bra dag för ditt barn gärna konkretisera vad som har varit bra, men även 

kunna säga att det kanske har varit en mindre bra dag för barnen/barnet. När man har den öppna 

kommunikationen kan man känna som pedagog att man verkligen vågar säga till de anhöriga till 

barnen/barnet att det har inte fungerat vid sovstunden då barnen/barnet varit ledsen och saknat 

den avlidne föräldern. 

Sammanfattning av intervjuer 

Det som vi har fått fram i våra intervjuer med förskolor i de båda kommunerna är att de 

pedagoger som har varit involverade i arbete med barn i sorg har fått de stöd som de känner att 

de har behövt. Råd och stöd är en av kommunens egen resursenhet som en av pedagogerna 

nämnde i intervjuerna. Medan Anna har pratat om Previa, det vill säga företagshälsovården. Båda 

dessa hjälpteam var på plats när det behövdes extra stöd för pedagogerna när de fick beskedet att 
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en förälder till barn på förskolan avlidit.  De som har erfarenhet av att arbeta med barn i sorg, 

oavsett vilken position som de har på arbetsplatsen, säger att de har haft en stor nytta av 

krishanteringsplanen. De visste var den stod och majoriteten visste vad det stod i den och hur de 

kunde använda den på ett effektivt sätt. Det som även framgick i intervjuerna var de känslor som 

inte fick visas under arbetet med barn i sorg. Pedagogernas och förskolechefernas känslor var 

någonting som de själva fick bearbeta när de inte var i arbete med barnen eller föräldrar. En 

annan sak som en av pedagogerna berättade var att oavsett om olyckan hänt eller inte är det 

viktigt att behålla vardagen för de anhöriga som är kvar. Det vill säga att det är fortfarande stövlar 

och regnkläder som de ska kunna samtala om.  

 

En slutsats som vi kan dra från de intervjuer som vi har gjort är att i vissa fall kan man vara 

förberedd och i andra kan man det inte. Det vill säga att som i fallet med olyckan så kom 

dödsfallet plötsligt och helt oförberett medan fallet med en förälder som varit sjuk under en 

längre tid, hann man förbereda sig. Genom att ha den empatiska förmågan kan det hjälpa 

pedagoger att förbereda sig på det oförutsägbara. Genom att ha den empatiska förmågan så 

innebär det att man kan se var personer i sorg är här och nu och då kunna stötta på ett sätt som 

är mer lämpligt i den situationen. Det vill säga att istället för att stjälpa kan du som pedagog 

hjälpa. Kinge34 nämner även att om du som pedagog är uthållig och kreativ kan det underlätta för 

det involverade barnen/barnet i sorg. Genom en empatisk kommunikation med barnet bortser 

man som pedagog från barnets handlingar och kan rikta uppmärksamheten mot barnets 

känslomässiga motiv. Att vara lyssnande, medkännande och tröstande är inte detsamma som att 

visa empati. Att visa empati innebär att försöka förstå barnets individuella och personliga känslor. 

När vi som pedagoger visar vår empatiska inlevelse och kommunikation kan det i sig öka barnets 

förståelse för känslor. Då kan barnet få kontroll över känslorna och uttrycka dem. Detta uttryck 

behöver inte vara verbalt, detta då barn i förskolan ofta har lättare att uttrycka sig med andra 

medel än språket.35 Det vi kan se i våra intervjuer just när det gäller att barn inte uttrycker sig 

verbalt är att de pedagoger som ser barnen i det vardagliga ser andra beteenden hos de 

involverade barnen, de såg instabilitet, aggressivitet samt att barnen/barnet i fråga blev mer ledset 

när de kom andra vuxna som lämnade sina barn på förskolan.  

 

När vi nu sammanfattar resultatet i våra intervjuer kan vi se att empati och relation är två begrepp 

som är outtalade bland pedagoger men de finns i kollegiet. Det är relationer såsom de mellan 

                                                 
34 Kinge, Emilie, 2000, Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov.  
35 Kinge, Emilie, 2000, Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov. 
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kollegor, till barngruppen, föräldrar, de involverade barnen och deras anhöriga. En annan typ av 

relation är relationen till stödgrupper, psykolog, specialpedagog och eventuellt en präst.  

 

Enligt Juul och Jensen36 är det inte nog med att pedagogerna har sina värdefulla 

specialkompetenser om barn och förmedling, pedagogerna måste också ha vetskap om relationer 

och om att utveckla sin kompetens. Detta för att ha möjlighet till att etablera, korrigera och 

vidmakthålla dem. Juul och Jensens erfarenheter är att begreppet relationskompetens är nyckeln till 

omsorg, lyhördhet och respekt som alla berörda parter inom skola och förskola behöver. 

Relationskompetens är den kompetens som den vuxne utvecklar i samspel med barn i 

verksamheten. Detta sker alltmedan barnen utvecklar sin sociala kompetens. Utifrån de intervjuer 

som genomförts i denna studie kan man utläsa att det ständigt pågår relationsbygge mellan de 

involverade parterna. Det som pedagogerna berättat om att de i sin yrkesroll ska bekräfta det som 

de hör från barnen, det ingår i uppbyggnaden av relation, att ge barnen bekräftelse, att de blivit 

hörda och att som pedagog inte ignorera barnet.  

                                                 
36 Juul, Jesper & Jensen, Helle, 2003, Relationskompetens- i pedagogernas värld 
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Diskussion 

Det som har visats via de intervjuer som genomförts i denna studie är att barns reaktioner är en 

del som man ska ta hänsyn till i arbetet med barn i sorg. De reaktioner som har nämnts under 

intervjuerna är att de barn som varit involverade i exempelvis en olycka har visat instabilitet, 

aggression och att barnet/barnen har mer tendens till att vara ledsen, oftare än innan. Några 

reaktioner som Huntley37 har observerat hos barn i sorg är bland annat förnekelse, 

aggression/vrede. Vi anser att vetskap om hur barn kan reagera vid en sorgsituation ger ett stöd 

för pedagoger i mötet av barnen, att pedagogen får en förståelse för varför barnen gör som de 

gör. Dyregrov38 nämner olika ritualer för barn som är i sorg. Dessa ritualer finns för att underlätta 

sorgeprocessen för barnen men även för vuxna i barns närhet som kan ha svårt att prata om 

döden eller som inte vet hur de ska prata med barn om döden.  

 

I första delen i Gyllenswärds39 bok tas det upp hur barns sorg ser ut och hur den kommer till 

uttryck, detta fick vi beskrivet av den ena förskolechefen, Anna, som vi intervjuade. Hon fick 

frågan om barnen som befann sig i sorg hade visat några ovanliga reaktioner som inte brukar 

visas. Anna svarade att barnen betett sig som vanligt men att barnen kunde bli mer ledsna om 

någon av de vuxna eller något av de andra barnen förde olyckan eller de anhöriga på tal. 

Förskolechefen sa även att det är en generell rekommendation att man som pedagog ska berätta 

för barnen om vad som hänt men inte för mycket, utan att man svarar på frågor som 

uppkommer och bekräfta barnets/barnens tankar och funderingar och vara tydlig med att den 

anhöriga inte kommer att komma tillbaka. Detta betonar även Ljunggren i artikeln Barns sorg40. 

Av detta drar vi slutsatsen att det är viktigt att bekräfta barn som är i sorg genom att vara rak och 

ärlig, att kunna säga att den avlidna inte kommer att komma tillbaka och att ha en öppen 

kommunikation med barnen/barnet. 

 

Det vi har sett efter intervjuerna är att både pedagoger och förskolechefer anser och hävdar att 

krishanteringsplanen är ett dokument som ska finnas på förskolan. Uppdatering av 

krishanteringsplanen görs enligt förskolecheferna och pedagoger en gång per år. I de 

krishanteringsplaner vi tog del av i samband med intervjuerna framgår att krishanteringsplanen 

                                                 
37 Huntley, Theresa 1996, Du, barnet och sorgen. s.39ff 
38 Dyregrov Atle, 2009, Att ta avsked  
39 Gyllenswärd, 1997, Stöd för barn i sorg. 
40 Förskolan, 2005-03-09, Barn i sorg, Fredrik Beckman, Nyhetsbyrån Trumf 
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från de förskolor där våra intervjuer gjordes och i den ena finns en särskild plan för när barn är i 

sorg, medan det i den andra förskolans krishanteringsplan står som en del i en tabell över kriser. 

Enligt Arbetsmiljöverkets § 5 och§ 7 ska det finnas den beredskap som de i verksamheten anser 

behövs och de anställda ska kontinuerligt uppdateras på de rutiner som gäller. Chefer och 

arbetsledande personal ska ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna 

detta på ett lämpligt sätt41. Vi upplever att detta har uppfyllts på de förskolor som vi besökte, 

genom den information vi fått av informanterna. Vi anser vidare att detta ger svar på vår 

frågeställning om det finns en krishanteringsplan för pedagogerna på de undersökta förskolorna 

att använda sig av då någon nära anhörig till barn i förskolan avlider. 

 

Under intervjuerna frågade vi pedagogerna om vem de anser har ansvaret att hjälpa barnet i sin 

sorg, samt vem de anser har ansvar att hjälpa och stötta pedagogen då den befinner sig i ett 

sorgarbete med ett/flera barn. Tre av tre av samtliga pedagoger på den förskolan ansåg att de har 

ansvaret för barnen och att Anna har ansvaret för pedagogerna. Det som skiljde svaren åt var att 

1 av pedagogerna även ansåg att Anna har ansvar för både pedagogerna och barnen.  

 

 Om du upplever att du behöver hjälp eller stöd i arbetet med barn i sorg, vem vänder 

du dig till?  

 Vad upplever du som viktigt stöd i arbete med barn i sorg? Vad fungerar, samt vad 

anser du kan förbättras?  

De två ovanstående frågorna är från vår enkät och det har varit intressant att ta del av det som de 

deltagande har svarat. Vi har 13 pedagoger som vet var de kan vända sig om de känner att de 

behöver stöd. Pedagogerna har själva skrivit att de kan vända sig till de kollegorna på 

arbetsplatsen, krishanteringsgrupper, resursavdelningen och även sin närmsta chef.   

Om vi ser till den andra frågan har vi fått som svar att lyssna på barnen, visa att man finns där för 

dem. Att vara lite mer uppmärksam på de involverade barnen. En pedagog skrev att kontakten 

mellan de anhöriga och förskolan är viktig.  

 

En krislåda var det en pedagog som nämnde att det saknades på förskolan, det var någonting som 

hon ansåg skulle behövas som stöd vid arbete med barn i sorg. Ett annat stöd skulle vara att ha 

föreläsning om hur man kan arbeta med barn i sorg. Det som även har varit ett stöd för 

                                                 
41 AFS 1999:7 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter 

om första hjälpen och krisstöd 
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pedagoger i arbete med barn i sorg är att det har varit ett öppet klimat på arbetsplatsen mellan 

kollegorna och mellan cheferna.  

 

Det som vi kan se från våra resultat är att det anses viktig från alla de deltagande parter att man 

får mer information om vad ett arbete med barn i sorg innebär, det vill säga vart man kan vända 

sig för att få stöd om de känns som att de behövs. Att krishanteringsplanen är synlig och att det 

finns en på plats har även en stor betydelse då både pedagogerna och förskolecheferna kan få 

hjälp av dem. 
 

Genom denna studie har vi mött pedagoger som aldrig har varit en del av ett arbete med barn i 

sorg, men även pedagoger som har varit involverade.  

 

I våra intervjuer mötte vi pedagoger som varit med om att en förälder till barn på förskolan 

avlidit. Det är i våra intervjuer vi har upptäckt ett mönster hos de intervjuade pedagogerna. Det 

mönster som vi har funnit att pedagogerna lade mest fokus på var; agerandet/hjälpmedel, 

ovissheten och de vardagliga rutinerna.  

 

Bøge och Dige poängterar att när man möter människor i sorg vid förlust av nära anhörig, 

känner man sig otillräcklig. Att inte veta hur vi kan hjälpa den som är i sorg är vanligt 

förekommande och det har vi även märkt i våra resultat vi fått fram. De är de ansvariga vuxna 

som barnet vänder sig till när de utsätts för svåra händelser. Därför måste de vuxna i 

verksamheten som är nära barnen ta sitt ansvar och försöka hjälpa ett barn som förlorat en 

anhörig. Som pedagog har de färdigheter och redskap i form av erfarenheter och de dagliga 

rutinerna De vanligaste frågorna som pedagogerna hade var: vad kommer ske, hur vi ska agera 

och vad får vi säga/inte säga. 

 

Öppenhet om det som skett är det bästa stödet för barnet, oberoende av hur ledsamt eller traumatiskt detta är för 

barnets del42.  

 

Genom detta citat ovan från Bøge och Dige känner vi igen våra deltagare från intervjuerna, detta 

var ett av råden som de fick från specialpedagogen som kom ut till förskolan att bekräfta och 

vara ärlig mot barnen när de kom med sina tankar och funderingar.  

                                                 
42 Bøge, Per. & Dige, Jes, 2006, Möta barn i sorg: handlingsplan för skola och förskola s. 33 
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Slutdiskussion 

Efter att ha genomfört denna studie ställer vi oss frågan om hur mycket man egentligen kan 

förbereda sig som pedagog på att möta barn i deras sorg då en nära anhörig har avlidit. Det man 

som pedagog kan göra för att förbereda sig på det oförutsägbara är att: se om det finns en 

krishanteringsplan på den förskola som man arbetar på, se om det finns stöd att hämta på 

bibliotek eller om förskolan har litteratur som kan vara till stöd när det oförutsägbara händer. Att 

ha en öppen dialog om död i kollegiet är även ett sätt som kan vara en förberedelse, att det inte är 

något som skulle upplevas konstigt eller att döden skulle upplevas som någonting som man inte 

pratar om. Det som kan hjälpa till att förbereda pedagoger är förmågan att kunna känna empati 

men att kunna behålla den professionella relationen. 

 

Utifrån enkäterna och intervjuerna har vi fått ta del av pedagogers och förskolechefers 

erfarenheter, åsikter och syn på vad de upplevde som stöd. Det som pedagoger och 

förskolechefer är ense om är att en uppdaterad krishanteringsplan är ett stöd i agerandet, att 

ovissheten som de upplevde kan stävjas med en öppen kommunikation, dels i arbetslaget och 

dels mellan pedagoger och den efterlevande anhöriga. Dessutom är en strukturerad organisation 

ett stöd då det uppstår en situation som avviker från den vardagliga verksamheten. 
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Bilaga 1, enkät 

Hej! 

 

Vi går vår sista termin på lärarprogrammet med inriktning mot förskola och yngre åldrar och 

skriver ett examensarbete som handlar om stöd för pedagoger då barn i verksamheten befinner 

sig i kris. Sorg är en aspekt av kris och vi har valt att fokusera på sorg då en nära anhörig till barn 

avlider.  

Denna enkät utgör ett viktigt underlag för oss i arbetet och vi hoppas att du kan och vill delta i 

studien. Enkäten är anonym och det är inte de enskilda svaren, utan de sammanlagda resultaten 

som kommer att presenteras. 

För att hinna bearbeta resultaten behöver vi ditt svar senast 2013-12-10 och de hämtas av Linda 

(kommun 1) och Malin (kommun 2). 

Tack för din medverkan! 

Om du har några frågor vänligen kontakta  

Malin Fredriksson för förskolor i kommun 2  

Linda Olsson för förskolor i kommun 1  
 

Del A 

1.       Hur ofta upplever du att det händer att en nära anhörig till ett barn på förskolan avlider? 

 Aldrig sedan min anställning 

började 

☐ 

Sällan (varje halvår) ☐ 

Mindre ofta (varje kvartal) ☐ 

 Ofta (varje månad) ☐ 

 

 

2. Har du varit involverad i arbete med barn i sorg?  

              Ja                  Nej     

Om du har svarat nej på fråga 2 ber vi att få tacka för din medverkan. 
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 För dig som svarar ja, vilken roll hade du i relation till barnet vid senaste tillfället? 

Ansvarspedagog ☐ 

Handledare i individuellt 

samtal  

☐ 

Gruppsamtalshandledare ☐ 

Ansvarig i mötet med 

föräldrar  

☐ 

Annan ☐ 

 

Om annan, vilken  

…................................................................................................................................................... 

 

3. Kände du dig trygg i hur du skulle agera i mötet med barn i sorg?  

              Ja                  Nej     

4. Känner du att det är något du skulle ha behövt veta mer om? 

              Ja                  Nej     

 Om ja, vad 

.................................................................................................................................................... 

5. Känner du till om det finns en krishanteringsplan på den förskola du arbetar på? 

              Ja                 Nej      

6. Har du haft anledning att ta hjälp av krishanteringsplanen vid möte med barn i sorg?  

              Ja                 Nej      

7. Om du upplever att du behöver hjälp eller stöd i arbetet med barn i sorg, vem du vänder dig 

till? 

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

8. Vad upplever du som viktigt stöd i arbete med barn i sorg? Vad fungerar, samt vad anser du 

kan förbättras? Här har du möjlighet att kommentera ytterligare. 

...................................................................................................................................................... 
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  Del B; Bakgrundsdata 

1.    Vilken kommun jobbar du i? 

Kommun 

2 

☐ 

Kommun 

1 

☐ 

 

2. Ålder:............................................................................................................................................ 

3. Vilken förskola jobbar du 

i?................................................................................................................................................... 

4. Din nuvarande yrkesroll     

Barnskötare ☐ 

Förskollärare ☐ 

 

 

5.  Vad har du för utbildning? Ange även ditt examensår. 

 

…………………………………………………………………………………………………................................................ 

6. Vilka andra erfarenheter har du som du bedömer är av värde för arbetet med barn i sorg? 

 

...................................................................................................................................................... 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

Hälsningar 

Malin Fredriksson & Linda Olsson 
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Bilaga 2, intervjufrågor 

Bakgrunds frågor: 

Namn:  

Position(förskollärare/ förskolechef/ barnskötare/ biträdande förskolechef):  

Hur länge har du jobbat inom barnomsorgen? 

Vad har du för utbildning?  

Vilken erfarenhet av arbetet med barn i sorg har du? 

Intervjufrågor: 

Tema 1 Egna Upplevelser/erfarenheter: 

1. Kan du med egna ord förklara hur det kändes/känns att arbeta med barn i sorg? 

2. Vilket stöd upplevde du att du hade? Hade du önskat mer/mindre stöd?  

Tema 2 Eventuella tankar och funderingar kring sorg och kris situationer: 

3. Vid en kris/sorg situation på förskolan vet du vilken roll du får då? (Till förskollärare)  

4. Hur påverkas din profession/yrkesroll när/om sorgsituation uppstår?  

5. Om sorg-/krissituation uppstår, vet du vem du eventuellt skulle behöva kontakta?  

– Finns det någon lista med viktiga nummer som alla pedagoger kommer åt lätt?  

6. Finns det en krishanteringsplan på förskolan. 

7. Vad är det svåraste i/under ett sorgarbete?  

8. Vad innehåller ett resursteam? Har du haft behov av att använda dem? Vad gjorde dem?  

9. Vilka ingår i resursteamet, bakgrund?  

Tema 3 Öppenhet om sorg och kris situationer: 

10. Hur mycket tid läggs på att ha en krishanteringsplan med eventuellt viktiga nummer? 

11. Pratar ni mycket om sorgsituationer/arbetet i sorg på er arbetsplats eller har det hamnat i 

skymundan?  

12. Hur kan man förbereda sig på det oförutsägbara?  

13 Vilka reaktioner har du sett hos de barn som befann sig i sorg? (som du arbetat med) 
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Till förskolechef: 

1. Vem har ansvaret att hjälpa barnet? 

2. Vem anser du har ansvaret att hjälpa/stötta pedagogen? 

Till pedagoger: 

1. Vem anser du har ansvaret att hjälpa barnet i sin sorg? 

2. Vem anser du har ansvar att hjälpa och stötta pedagogen då den befinner sig i ett sorgarbete 

med ett/flera barn?  

3. Vad vet du/ni om handlingsmaterial att använda sig utav vid arbete i barn i sorg? 
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Bilaga 3, boktips 

STÖD FÖR BARN I SORG43 denna bok innehåller två delar och den första delen behandlar 

frågor som bland annat berör barns sorg. Författaren tar även upp vilka förutsättningar barn har i 

olika åldrar att bearbeta sin sorg.  Detta är då det som behandlas i första delen och i andra delen 

handlar det mer om konkreta sätt att arbeta på i verksamheten och hur man kan hjälpa barn 

genom gruppverksamhet.   

 

DET BRINNER I MINA ÖGON44 är en bok som är väldigt bra enligt oss i arbete med barn i 

sorg. Det finns en rubrik som lyder följande, hur kunde ni?. Det handlar om att vi som vuxna 

förfinar sanningen om en nära avliden anhörig för att inte göra barnen ledsna. Barn är väldigt 

duktiga att känna av spänningarna som blir om det är någonting som inte är som det brukar vara i 

familjen, barn är kloka. Det som vi vuxna ofta glömmer är att även barn saknar den avlidne precis 

som vi vuxna men vi vill inte att barnen ska behöva få veta att någon i ens närhet har dött. För 

med tanke på att barnet kanske fyller år snart väntar vi med att berätta det för att barnet inte ska 

bli ledsen. 

 

ATT MÖTA SMÅ BARNS SORG- EN BOK FÖR FÖRSKOLAN45 handlar om vad man kan göra 

för att hjälpa barn genom en smärtsam situation, samt hur kan man möta alla de andra barnen i 

barngruppen samt de berörda föräldrarna. 

 

TYSTA TÅRAR- NÄR BARN SÖRJER46 är en bok som vill ge en inblick i barnens tankar och 

syn på det hela.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Gyllenswärd Göran, 1997, Stöd för barn i sorg.  
44 Stening, Lii 1999. Det brinner i mina ögon  
45 Andersson Nils, 1995, Att möta små barn i sorg – en bok för förskolan. 
46 Ekvik, Steinar, Tysta tårar- när barn sörjer. 


