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Abstract: Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger på förskolan bemöter barn 

i sorg samt deras kunskaper kring barns sorgereaktioner. Vidare även undersöka vilken 

krisberedskap förskolan har, hur handlingsplanen ser ut samt pedagogernas medvetenhet om 

handlingsplanen. Den teoretiska utgångspunkten i detta arbete är anknytningsteorin. Jag 

valde att undersöka barn och sorg i förskolan då jag är säker på att jag kommer möta på barn 

som sörjer under min yrkeskarriär. Jag valde samtalsintervju för att få svar på mina 

frågeställningar. För att ta reda på innehållet i handlingplanerna gjorde jag en analys. I 

analysen jämförde jag de olika handlingsplanerna. 

 

Resultatet visar att pedagogerna har goda kunskaper om barns sorgereaktioner och hur de vill 

bemöta barn i sorg. De är medvetna om handlingsplanens innehåll. De fyra handlingsplaner 

jag tagit del av skiljer sig inte mycket från varandra. En av handlingsplanerna har ingen 

innehållsförteckning eller är uppdelad i olika kriser. De övriga handlingsplanerna innehåller 

en innehållsförteckning och har checklistor för olika kriser som kan uppstå på förskolan.  
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1.Inledning  
Barn i sorg behöver känna extra stöd från sin omgivning. Som blivande förskollärare är det 

viktigt att veta hur förskolan kan bemöta barn i sorg eftersom vi kommer att möta dessa barn i 

vårt arbete på förskolan. Men hur ska vi bemöta dessa barn och hur bör vår handlingsplan se 

ut? Det är av stor vikt att pedagogerna har goda kunskaper om ämnet och vad förskolans 

ansvar är. När mitt självständiga arbete startade hade jag inte kommit i kontakt med barn i 

sorg. Jag kommer förmodligen möta barn i sorg i mitt framtida yrke som förskollärare. Av 

den anledningen har jag valt att undersöka hur pedagoger bemöter dessa barn samt hur 

förskolornas handlingsplaner ser ut. I dagens samhälle finns många barn som drabbas av sorg 

och kriser. På löpsedlar läser vi i stort sett varje dag om barn i kris och sorg. På grund av detta 

är det väldigt stor chans att vi inom förskolan kommer att möta barn och familjer i liknande 

situationer. De vanligaste sorgereaktioner hos de yngre barnen är ångest, sömnrubbningar, 

ledsamhet, längtan, saknad, ilska och krav på uppmärksamhet. Under perioder av sorg 
behöver barnen mycket fysisk kontakt med oss vuxna (Andersson, 1995, s. 14). I Läroplan för 

förskolan skrivs det inte specifikt om barn sorg, det står däremot att arbetslaget ska stötta och 

ge stimulans till de barn som lever i olika svårigheter (Skolverket, 2011, s. 11). Vi får inte 

glömma barnens frågor eftersom att de behöver och vill ha raka och tydliga svar. Under 

samtal med barn i sorg har pedagogen en viktig roll. När förklaringen blir för otydlig kan 

risken bli att barnen inte förstår innebörden av döden.  ”Barns behov av att på olika sätt få 

reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska stödjas” (Skolverket, 2011, s. 

4).  

Syftet med studien är att undersöka pedagogernas kunskap och medvetenhet om bemötande 

av barn i sorg, barnets sorgereaktioner och förskolans handlingsplan. I undersökningen 

fokuserar jag på sorgen när någon närstående till barnet har dött.  

Jag vill ge ett stort tack till de pedagoger som har ställt upp på intervjuer. Jag vill även tacka 

mina vänner och familj som har stöttat samt kommit med tips och förslag för vidare 

utveckling i skrivandet. Slutligen vill jag tacka min handledare Stefan Myrgård som har varit 

ett stort stöd under arbetets gång.  
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2.Val av termer och begrepp  
Pedagoger - De människor som arbetar inom förskolan. Med Pedagoger menar jag 

förskollärare, barnskötare och annan personal med motsvarande utbildning. Intervjuerna i 

denna studie kommer att göras med både förskollärare och barnskötare.  

Sorg – Enligt Nationalencyklopedin är sorg en reaktion på förlust av en närstående som har 

dött. Denna reaktion kan även förekomma efter en förlust av ex. djur (www.ne.se, 2014-11-

19). Denna reaktion kan även uppträda för barnet när föräldrarna separerar. I denna studie 

kommer sorg innebära när någon närstående till barnet har dött.  

Bemötande – Enligt Nationalencyklopedin (www.ne.se, 2014-11-19) är bemötande ett 

uppträdande. Detta uppträdande sker i sociala relationer. I denna studie kommer fokus vara 

hur pedagogen bemöter barnet som befinner sig i sorg.  

Handlingsplan – Målet med handlingsplanen är att barnet inte ska känna sig ensam i sorgen 

och sorgearbetet. Om förskolan tar väl hand om barnet från början kan negativa beteenden 

undvikas. Handlingsplanen ska utgå ifrån förskolans förutsättningar och stödja personalen i 

deras agerande (Böge & Dige, 2006, s. 44-45). I denna studie syftar handlingsplan på 

handlingsplan för krisberedskap.  
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3.Bakgrund 
Detta kapitel presenterar en överblick över hur förskolebarn upplever sorg.  

3.1 Styrdokument  

3.1.1 Läroplanen  

Förskolan har en läroplan som måste följas i planering av verksamheten. I Läroplan för 

förskolan (Skolverket, 2011) betonas vikten av att all personal på förskolan ska bemöta varje 

individ utifrån deras specifika behov. Det är av stor vikt att personalen ger särskilt stöd och 

stimulans till de barn som lever i svåra situationer (Skolverket, 2011, s. 11).   

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med 

hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. 

(Skolverket, 2011, s. 5) 

 

Vidare ska personalen ge barnen möjligheter att förstå och diskutera olika livsfrågor. 

Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor 

med  andra ska stödjas. 

(Skolverket, 2011, s. 4) 

3.2 Förskolans ansvar 
Förskolan har en anmälningsplikt som innebär att när en pedagog misstänker att ett barn far 

illa i hemmet måste det anmälas till socialtjänsten. Böge och Dige (2006) anser att vid 

dödsfall av en förälder kan den kvarlevande föräldern hamna i en akut kris vilket kan innebära 

att hen har svårigheter med att vara förälder till barnet och kan behöva extra stöd. Under 

denna tid kan barnet fara illa och förskolan kan behöva anmäla detta till socialtjänsten. 

Socialtjänsten kan hjälpa familjen att sammankoppla ett skyddsnät och tillsammans finna en 

lösning som avlastar den kvarlevande föräldern. En lösning kan vara att en bekant till familjen 

blir kontaktperson under en kortare period (Böge & Dige, 2006, s. 9).  

Förskolan har ett ansvar när omfattande katastrofer sker i barngruppen. Det förskolan kan 

göra vid sådana tillfällen kan t.ex vara att förskolan utökar öppettider och har en tät kontakt 

med den berörda familjen (Böge & Dige, 2006, s. 64). Nordblom och Krarup (2013) skriver 

att alla som arbetar i förskolan ska känna till rutiner vid en kris. Författarna menar att det är 

lika viktigt att öva på hur förskolan agerar vid olyckor och katastrofer som det är att de har 

regelbundna brandövningar (Norblom & Krarup, 2013, s. 6). Andersson (1995) beskriver om 

en situation där pappan i en familj omkommer plötsligt i en olycka mitt på dagen. Mamman 

kommer till förskolan för att berätta för barnet. I det samtalet ska en pedagog finnas med som 

stöd.  

Om hon inte klarar det själv, berätta för pojken i mammans närvaro. Se till att han har 

någon nära intill sig som han kan krypa upp hos. Om mamman är för chockad för att 

klara det får någon annan ta pojken till sig. Ta gott om tid på er. Inget annat ni gör 

den här dagen är viktigare. Fråga mamman om hon har någon närstående som finns 

hos henne när hon kommer hem. Vid behov hjälp henne att kontakta närstående. Om 

inte vänner eller släktingar finns till hands, erbjud att någon från daghemmet följer 

henne hem. Hon bör ha någon hos sig den här dagen. Om hon avvisar stöd ska ni vara 

lite påträngande och envisas med att följa med henne.  (Andersson, 1995, s. 36)  
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Böge och Dige (2006) betonar att ansvaret gällande kontakt med den berörda familjen ligger 

hos pedagogerna. Det är pedagogerna som ska kontakta familjen och berätta att de finns som 

stöd för föräldrarna (Böge & Dige, 2006, s. 63).  

Andersson (1995) hävdar att personalen inom barnomsorgen är centrala i barnens liv när 

något smärtsamt inträffar (Andersson, 1995, s. 29). De människor som hade en nära kontakt 

med barnen innan händelsen inträffade har bästa möjligheter att ge det stöd barnen behöver. 

Författaren poängterar att nära kontakt med barnen är viktigare än vilken professionalitet 

personen har. En förskolepsykolog har en viktig roll, men de som arbetar dagligen med 

barnen har en mer naturlig kontakt med dem. I dessa situationer kan det vara bra att ha en 

barnpsykolog nära sig som stöd inför mötet med de utsatta barnen (Ibid, s. 26). Dyregrov 

(1999) skriver att om det finns omtänksamhet och förståelse för barnen från vårdnadshavare 

och från förskolan minskar riskerna för barnen att få utvecklingsproblem. Utvecklingsproblem 

kan i detta fall vara att barnet går tillbaka i sin utveckling och får svårigheter med att 

genomföra uppgifter de tidigare har klarat av (Dyregrov, 1999, s. 57).  

På förskolan kan pedagogerna läsa böcker om döden och förlusten. Förskolan kan även hjälpa 

och stötta barnen med att leka lekar som handlar om döden (Andersson, 1995, s. 37). Böge 

och Dige (2006) skriver att det är ansvarfullt att frånsäga sig ett ansvar om orsaken är att 

pedagogerna saknar kunskap inom krisen. Vidare skriver författarna att det är oansvarigt att 

ignorera problemet samt skylla ifrån sig (Böge & Dige, 2006, s. 48). 

När en kris sker är det enligt Böge och Dige (2006) väsentligt att förskolan har en 

handlingsplan. Den kan innehålla hur akuta olyckor/situationer kan hanteras. Vidare kan 

innehållet vara vem som har det överbryggande ansvaret: vem som ska informeras om det 

inträffade, vad som ska informeras och hur detta ska ske. Handlingsplanen kan även innehålla 

praktiska arbetssätt som förskolan kan använda sig av när de ska arbeta med förluster, sorg 

och död. Denna del kan delas upp i förskolan som helhet samt hur de kan arbeta på de olika 

avdelningarna. Handlingsplanen tar även upp tar upp hur ansvaret kan bli gemensamt över 

hela personalgruppen (Böge & Dige, 2006, s. 42). Nordblom och Krarup (2013) anser att i 

några handlingsplaner finns det exempel på krisberedskap. Loggbok är ett tips som 

förskolechefen kan ansvara för, där hen skriver om det inträffade. Detta är väsentligt för att 

stödja minnet eftersom detaljer lätt kan glömmas. Detaljerna kan exempelvis vara: vilka 

personer de har ringt samt vad förskolan har förmedlat till polis och sjukvårdspersonal. Det är 

en stor fördel om förskolan har en sorg/krislåda som kan tas fram när något har skett. Denna 

låda kan stödja barnet i sin bearbetning av förståelse om döden. Lådan kan innehålla: en vit 

duk, en ljusstake med ljus och tändsticksask, en cd med lugn musik, SOS-pärm m.m  

(Nordblom & Krarup, 2013, s. 7).  

 

3.3 Barn och sorg  
90 000 människor dör varje år i Sverige. Det är 2 000 personer som varje år tar sitt 

eget liv och det är naturligtvis inte bara ensamstående barnlösa människor som gör 

det. Även en mamma till småbarn kan begå självmord. Omkring 4 000 personer dör i 

olyckor årligen. Så många som ca 20 000 människor gör självmordsförsök. Det 

innebär naturligtvis att utsikterna för att ett barn på ett eller annat sätt skall beröras av 

döden är stora. (Fahrman, 1993, s. 47) 
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Sorg för ett barn är mångfasetterat. Det kan vara alltifrån föräldrar som separerar till ett 

husdjur som dör (Andersson, 1995, s. 12). Böge och Dige (2006) skriver att cirka 3 200 barn 

per år förlorar någon av sina föräldrar. Drygt 500 barn dör varje år. 50 000 barn per år får 

uppleva att deras föräldrar skiljer sig eller separerar (Böge & Dige, 2006, s. 41). Vid alla 

dessa situationer menar Andersson (1995) att barnen behöver stöd i att förstå och bearbeta 

sorgen. De behöver framförallt oss vuxna i närheten. När någon närstående till barnen dör gör 

det ont i dem. Barnen är inte alltid förmögna att visa hur ont det gör eller hur de upplever 

smärtsamma situationer. De behöver vuxnas närvaro, uppmärksamhet och stöd (Andersson, 

1995, s. 12). Björklund och Eriksson (2000) anser att den svåraste sorgen ett barn kan uppleva 

är när en förälder dör. Detta innebär att barnet förlorar kärlek, trygghet och omsorg. Hela 

barnets vardag vänds upp och ner, vilket bidrar till att barnets vardag påverkas negativt. I 

värsta fall kan den kvarlevande föräldern ha fullt upp med sin egen sorg. Detta kan bidra till 

att föräldern får svårigheter med att klara av föräldraskapet den första tiden efter det 

inträffade. I vissa fall kan även barnet lämnas bort en tid och alla vardagliga rutiner försvinner 

(Björklund & Eriksson, 2000, s. 27). Andersson (1995) betonar att en vuxen lätt kan glömma 

bort att barnet känner av vad den vuxna tål och orkar höra. Upplever barnet att den vuxna inte 

orkar kommer hen inte att förmedla sin sorg eller ställa frågor (Andersson, 1995, s. 14). 

Andersson (1995) skriver att vårt samhälles sätt att förhålla sig till döden är väldigt speciell. 

Han menar att det mesta som har med sjukdom och död att göra inte sker i hemmet utan i 

andra miljöer. Vidare menar författaren att de barn som växer upp på landet nära djur får möta 

döden naturligt i vardagen. För barn som växer upp i staden upplevs döden oftare som något 

abstrakt (Andersson, 1995, s. 17).  

3.4 Barns delaktighet i sorgearbetet   
För att barnen i förskoleåldern ska få en förståelse för döden anser Dyregrov (2009) att barn 

behöver konkretisera döden. De behöver detta för att förstå att den som har dött inte kommer 

tillbaka samt att alla kroppsfunktioner har slutat fungera (Dyregrov, 2009, s. 20). Hedrenius 

och Johansson (2013) betonar vikten av att konkret förklara dödens betydelse för barnen. Att 

döden innebär att personen inte behöver mat och dryck samt att personen inte har förmågan 

att andas (Hedrenius & Johansson, 2013, s. 113). Dyregrov (1999) anser att ett barn upplever 

och förstår en förlust på ett sätt vid treårsålder och på ett annat sätt vid sexårsålder  

(Dyregrov, 1999, s. 13). Björklund och Eriksson (2000) berättar om en situation då en lärare 

går till kyrkan och sätter ljus i ett ljusträd tillsammans med sin barngrupp när en närstående 

till någon av barnen har dött. Genom denna aktivitet får barnen ett uttryck för sorgen utan att 

den blir förminskad. Författarna anser att det är viktigt att föräldrar och pedagoger tänker på 

detta (Björklund & Eriksson, 2000, s. 45). Barnen behöver vara väl förberedda hävdar 

Dyregrov (2009) innan de närvarar vid en visning eller jordfästning. En visning innebär att 

den närmaste familjen får se den som dött innan begravningen. Om ingen förberedelse sker 

kan dessa situationer upplevas skrämmande och risken för traumatisering är stor (Dyregrov, 

2009, s. 10). Det är en stor fördel att barnen är närvarande vid visning eller jordfästning 

eftersom att de under detta tillfälle får se med egna ögon att personen inte kommer att 

återvända. De här två situationerna gör personens död verklig. Detta ligger till grund för 

barnens fortsatta förståelse för döden (Ibid, s. 20). När barnen närvarar vid en visning är det 

väsentligt att barnen får komma med frågor antingen direkt efter ceremonin eller när barnen 

känner sig redo. Vuxna bör vara beredda på att visningen kan påverka barnen starkt trots all 

förberedelse (Ibid, s. 30). Det är viktigt att någon berättar för föräldrarna varför det är 
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angeläget att barnen är närvarande vid visning/jordfästning. Detta ökar förståelsen ifall 

föräldrarna inte vill att barnen ska närvara. Dessa olika ceremonier ger barnen möjlighet att 

förstå innebörden av döden (Ibid, s. 34).  

3.5 Krisförlopp 
Birkehorn (1998) anser att barn kan gå igenom olika faser när något smärtsamt sker i deras 

liv. De här krisfaserna kan vara allt mellan tre sekunder till tre år. Om det inträffade var 

livsavgörande för barnen tar det längre tid, vilket kan resultera i att bearbetningen tar flera år 

(Birkehorn, 1998, s. 7). Den första av krisfaserna är chockfasen, sedan kommer 

reaktionsfasen, reparations- och bearbetningsfasen och sist nyorienteringsfasen (Birkehorn, 

1998, s. 12-13). Andersson (1995) påpekar att under chockfasen behöver barn tydlig 

information, värme, stöd och närhet. De vuxna som befinner sig runt barnen behöver hålla sig 

nära, hålla om och pyssla om dem. Barn har även svårt att förstå det inträffade under denna 

period och de vuxna kan behöva berätta det vid upprepade tillfällen. Under denna fas tar 

barnen in den information de klarar av och orkar. Detta tillstånd kan pågå i timmar eller 

dagar. Barnen kan även ta lång tid på sig innan det reagerar öppet (Andersson, 1995, s. 12). 

Birkehorn (1998) förklara de övriga tre faserna som att under reaktionsfasen använder sig 

barnen ofta av ”varför”-frågan. Barnen vill inte bli påminda om det som har hänt och är 

väldigt undvikande. Barnen kan gå ifrån för att få vara ifred men kan också vara rastlösa, 

oroliga och impulsiva. Vuxna behöver i detta tillstånd finnas i närheten för att lyssna och vara 

intresserade av det barnen vill veta samt berätta om det inträffade. Efter reaktionsfasen 

kommer reparations – och bearbetningsfasen. Denna fas kan pågå i månader eller under flera 

år. Under detta tillstånd vill barnen förstå vad som har inträffat samt sätta ord på det som 

skett. De vuxna kan nu försöka samtala med barnen om händelsen, sätta ord på känslor och 

minnen. Den sista är nyorienteringsfasen och under denna fas är det väsentligt att vuxna har 

en öppen dialog med barnen. Barnen vill nu prata med andra, acceptera det som har hänt och 

den nya tillvaron (Birkehorn, 1998, s. 12-13).  

3.6 Pedagogrollen i förskolan 
Björklund och Eriksson (2000) betonar att det är av stor vikt att pedagogerna möter barnen 

där de befinner sig. Pedagogerna ska försöka få syn på det barnen ser, hör och känner. 

Framförallt vara uppmärksamma när barnen vill dela detta och berätta för de vuxna 

(Björklund & Eriksson, 2000, s. 9). Andersson (1995) anser att det är av stor vikt att 

pedagogerna försöker studera olika kriser och hur de ska bemöta barn som lever i kris. Ibland 

hjälper det inte enbart att läsa litteratur. En stark fördel kan vara att använda sig av en 

kursledare som kan guida pedagogerna i läsandet och i diskussioner. En kursledare kan även 

vara till stor hjälp eftersom ämnet kan bli väldigt laddat inom personalgruppen. Genom att ta 

in en utomstående får pedagogerna hjälp med att hitta en balans där de lättare kan komma 

vidare i ämnet. Kursledaren kan underlätta eftersom att det inträffade inte blir lika personligt 

och känsligt. Det är även viktigt att pedagogerna försöker förstå hur barn i olika åldrar 

reagerar under smärtsamma situationer (Andersson, 1995, s. 7).  

3.7 Trygghetens betydelse  
Förskolan är en viktig del i barnens liv speciellt när de går igenom smärtsamma händelser. I 

Läroplan för förskolan står det att verksamheten bör vara rolig, trygg och lärorik för barnen 

(Skolverket, 2011, s. 5).  
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Under 1940-talet skapades anknytningsteorin av John Bowlby. Broberg, Hagström och 

Broberg (2012) skriver att Bowlby visade att barn i åldrarna 1-2 år som befann sig på sjukhus 

hade ett behov av att ha nära kontakt med sina föräldrar. Tidigare befann sig inte föräldrarna 

på sjukhuset eftersom att de inte fick lov. Anledningen var att barnen blev upprörda när 

föräldrarna skulle lämna barnen och åka hem. Tidigare forskning visade att denna ilska 

representerade barnens oro över föräldrarnas närvaro. Bowlbys teori grundade sig i att 

barnens ilska stod för att de saknade sina föräldrar. Bowlbys medarbetare Mary D.Salter 

Ainsworth kom fram till att barn utvecklar olika sorters anknytning till olika 

omvårdnaspersoner. Barn visar anknytningsbeteenden till olika människor utan att de har en 

anknytningsrelation (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s. 34-38).  

 

Fyhr (1999) beskriver inre och yttre trygghet. Den inre tryggheten är barnens känslor, tankar, 

erfarenheter och alla händelser barnen har upplevt. Den innebär även barnens förmåga att 

hantera olika situationer. Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla sin identitet och 

känna trygghet i den (Skolverket, 2011, s. 9). Den yttre tryggheten innebär allt som finns 

utanför barnen, som exempelvis hemmet, familjemedlemmar, vänner, förskolans personal och 

förskolan. När barnen befinner sig i sorg är de beroende av dessa två delar som samspelar 

med varandra (Fyhr, 1999, s. 79-80).  

Sorg och trygghet hör oupplösligt ihop, eftersom sorgearbetet raserar den inre 

tryggheten. Den behöver därför kompenseras med en trygg omgivning eller ett tryggt 

sammanhang för att sorgearbetet över huvud taget skall komma igång och kunna 

utföra sin läkande uppgift. (Fyhr, 1999, s. 80) 

 

Vidare beskriver författaren att tryggheten har olika innebörder vid olika perioder. Det som är 

trygghet för ett litet barn behöver inte vara detsamma för ett äldre barn. Tryggheten skiljer sig 

naturligt mellan en människa som befinner sig i sorg och en som inte sörjer. Den trygghet 

barnen får i sin tidiga barndom bär de med sig under hela sina liv, genom tonåren och genom 

vuxenlivet. Denna trygghet använder sig människan av både i lätta och svåra situationer 

genom livet (Fyhr, 1999, s. 81). I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2011) står det att 

förskollärare ska ge barnen förutsättningar att skapa hållbara relationer och känna sig trygga i 

gruppen (Skolverket, 2011, s. 11). Fyhr (1999) anser att den yttre omgivningen är 

betydelsefull i barnens sorgearbete. Barn förlorar sin inre trygghet när sorgearbetet pågår och 

behöver då känna extra mycket trygghet från omgivningen under sorgeprocessen. Sker det 

förändringar i den yttre omgivningen blir det ett hot mot den psykiska balansen. Då finns det 

en risk att sorgearbetet inte börjar eftersom att barnet saknar både den inre och yttre 

tryggheten. Även om barnet i grunden är trygg och självständig kommer hen behöva extra 

mycket stöd från den yttre omgivningen. Alla människor som befinner sig i ett sorgearbete 

behöver känna den yttre tryggheten (Fyhr, 1999, s. 82).  

3.8 Sammanfattning  
I denna del har allmän kunskap om barn i sorg presenterats. I läroplanen (Skolverket 2011) 

står det att förskolan ska möta alla barn som lever i svåra situationer. Förskolan har en 

anmälningsplikt som innebär att de måste anmäla till socialtjänsten om barn lever i utsatta 

situationer. Barn som lever i sorg behöver konkretisera döden och närvara vid 

begravning/jordfästning för att förstå innebörden av döden. Andersson (1995) anser att sorgen 

för barn kan innebära flera saker. Det kan vara när föräldrarna separerar, husdjur som dör eller 

när någon närstående dör. Den svåraste förlusten ett barn kan uppleva är när en förälder dör. 
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När något smärtsamt för en familj inträffar är det pedagogerna som ansvarar för en god 

kontakt mellan förskolan och hemmet.   
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4. Syfte och Frågeställningar  

4.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger på förskolan bemöter barn i sorg samt 

vilka kunskaper de har om barns sorgereaktioner. Vidare undersöks vilken krisberedskap 

förskolan har, personalens medvetenhet om handlingsplanen samt hur dessa handlingsplaner 

kan se ut. Den teoretiska utgångspunkten i detta arbete är anknytningsteorin.  

4.2 Frågeställningar  

 Vilken kunskap har pedagogerna om barns sorgereaktioner?  

 Hur bemöter pedagogerna barn i sorg?  

 Vilken beredskap finns i förskolan för att möta barn i sorg?  

 Hur ser förskolornas handlingsplaner ut? 

 Är pedagogerna medvetna om innehållet i förskolans handlingsplan för krisberedskap? 
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5. Tidigare forskning  
5. 1 Barns sorgereaktioner 
Något som diskuteras i forskning om barns sorg är barns sorgereaktioner och Andersson 

(1995) menar att barn reagerar på olika sätt när sorgen tar vid. Det är vanligt att barn upplever 

ångest, sömnrubbningar, ledsamhet, längtan, saknad och ilska. Krav på uppmärksamhet är 

också väldigt vanligt hos de yngre barnen. Hos de äldre barnen kan sorgereaktioner vara skuld 

och självförebråelser (Andersson, 1995, s. 12). Sorgereaktioner hos barn kan enligt Dyregrov 

(2009) både vara intensiva och långvariga. Det största och vanligaste problemet är att de 

vuxna i närheten inte ser barnens sorg. De vuxna vill inte eller förnekar att de ser barnens 

sorgereaktioner. Pedagogen har en väsentlig del i att stötta barnen i deras sorgearbete 

eftersom att föräldrar inte alltid har tid eller ork att svara på barnens frågor. Pedagogen måste 

ha kunskap om de olika sorgereaktionerna för att kunna se och hjälpa barnet. Det är av stor 

vikt att pedagogerna kommer ihåg att barn bearbetar det inträffade stegvis. Barn har även en 

kortare sorgeperiod än vad vuxna har (Dyregrov,  2009, s. 53). Barnen som har förlorat en 

lekkamrat, förälder eller ett syskon kan känna väldigt mycket vrede. Denna vrede kan vara 

riktat till olika människor i barnens omgivning. (Ibid, s. 56).  

5.2 Samtal med barn  
Enligt Björklund och Eriksson (2000) bör vuxna som befinner sig i barnens närhet lyssna på 

deras funderingar och svara ärligt på frågorna som ställs. Det är lätt att vuxna svarar på det 

dem anser är betydelsefullt att barnen får information om (Björklund & Eriksson, 2000, s. 9). 

Vidare skriver författarna att det är av stor vikt att vi tillåter barnen att visa samt berätta för 

oss hur de känner. Det är barnens funderingar som är betydelsefulla och inte vuxnas åsikter. 

Författarna skriver att gemenskap och delaktighet är viktiga verktyg i samtal med barnen. När 

förskollärare och andra pedagoger ser barnen som kompetenta blir det också lättare att dela 

barnens hela verklighet med alla sidor, mörka som ljusa (Ibid, s. 11-12). Hedrenius och 

Johansson (2013) anser att det viktigaste som barnen behöver få vetskap om är att personen 

som har dött inte kommer återvända hem igen. Om vuxna inte berättar ärligt kan barnens 

fantasi ta över och barnen kan tro att personen kommer hem igen (Hedrenius & Johansson, 

2013, s. 113). Andersson (1995) anser att barn uppfattar döden på olika sätt i olika åldrar. 

Pedagogerna ska vara tydliga och ärliga när barnen ställer frågor. Barnen behöver tydliga svar 

för att de ska förstå innebörden av döden. När det blir för inlindat kan det bli svårt för barnen 

att förstå vad de vuxna försöker säga till dem (Andersson, 1995, s. 37). Björklund och 

Eriksson (2000) poängterar att det är viktigt att vuxna lyssnar på barnens frågor och inte 

svarar på frågor som de inte har ställt (Björklund & Eriksson, 2000, s. 23) 

 

5.3 Pedagogernas bemötande  
Pedagogerna har enligt Björklund och Eriksson (2000) en viktig roll i barnens liv. De ska 

framförallt ta barnens tankar, funderingar och känslor på allvar. Pedagogerna bör försöka höra 

efter hur barnen uppfattar döden (Björklund & Eriksson, 2000, s. 9). Pedagogernas ansvar är 

att svara ärligt på barnens frågor samt att inte dölja viktig information. När pedagogerna gör 

barnen delaktiga i händelsen ger de även barnen respekt för deras tankar och fantasier (Ibid, s. 

26). För att barnen ska kunna få uttryck för sin sorg och sina tankar behöver de ha en vuxen 

att vända sig till (Andersson, 1995, s. 14). Böge och Dige (2006) anser att pedagogernas 

uppgift är densamma i alla sammanhang i mötet med barnen. Pedagogerna ska möta barnen 
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och få en förståelse över deras historia. De ska förtydliga och sätta ord på det inträffade för att 

på bästa sätt kunna hjälpa barnen att förstå den nya tillvaron (Böge & Dige, 2006, s. 29).  

Pedagogerna på förskolan har en väldigt nära kontakt med barnen och har möjligheter att 

tolka barnens signaler och på grund av detta bygga upp det stöd barnen behöver (Böge & 

Dige, 2006, s. 28). Det är av stor vikt att pedagogerna tänker på betydelsen för anknytningen i 

förskolan men att de inte ska ersätta barnens föräldrar. Pedagogerna ska ge barnen trygghet 

vilket ska bidra till att barnen känner sig trygga med att söka tröst hos pedagogerna (Broberg, 

Hagström & Broberg, 2012, s. 22-23). Andersson (1995) anser att alla barn är individuella 

och det är inte alltid kopplat till ålder gällande hur de reagerar eller uttrycker sig. Pedagogerna 

ska försöka ta reda på vart barnen befinner sig i sorgearbetet genom att vara lyhörda. 

Pedagogerna får prova sig fram för att se hur de kan nå fram till barnen. Om det inträffade blir 

för komplicerat och smärtsamt för barnen kan det påverka barnens utveckling. När det blir för 

smärtsamt, är det relativt vanligt  barn stannar upp eller går tillbaka i sin utveckling. De 

moment som barnen tidigare har klarat av kan bli svåra. Under dessa svårigheter är det viktigt 

att pedagogerna på förskolan är stöttande. De nya svårigheterna försvinner ofta med tiden, 

barnen behöver däremot vuxna som stöttar dem genom denna period. Så småningom klarar 

barnen av de moment som de tidigare haft svårigheter med. (Andersson, 1995, s. 21).  

Om det är en lekkamrat eller en förälder till barn i gruppen som dör kan det enligt Andersson 

(1995) vara en fördel om någon i personalgruppen är närvarande under begravningen. Det är 

väsentligt att den kvarstående föräldern eller familjen godkänner detta. Pedagogen som 

närvarar under begravningen kan sedan berätta för hela barngruppen hur det gick till. Om det 

är en förälder eller syskon till ett barn i gruppen som har dött, föreslår författaren att barnet 

kan få sitta i pedagogens knä medan barnet eller pedagogen berättar om begravningen 

(Andersson, 1995, s. 37).  

5.4 Krisberedskap 
En viktig aspekt enligt Dyregrov (2009) är när något inträffar i förskolan bör pedagogerna 

försöka involvera barnen så gott de kan i sorgearbetet. Pedagogerna kan tillsammans med 

barnen flagga på halv stång samt samtala med barnen om denna rituella markering. Under 

samlingsstunden kan de tända ljus, läsa och sjunga tillsammans (Dyregrov, 2009, s. 45). 

Björklund och Eriksson (2000) poängterar att barnen kan vara med och konstruera 

minnesstunden. Detta är speciellt viktigt om ett dödsfall sker inom barngruppen. Barnen kan 

då bidra med sånger, dikter, teckningar och blommor. Detta är väsentligt för att tydliggöra att 

det hemska har hänt. Tystnaden och att inte involvera barnen är väldigt smärtsamt för dem. 

Att inte tala om det inträffade är även smärtsamt för vuxna (Björklund & Eriksson, 2000, s. 

29). Björklund och Eriksson (2000) skriver att pedagogerna kan använda sig av berättelser, 

sagor, symboler, lekar, ceremonier, legender och myter vid bearbetning av barns sorg. De kan 

även använda sig av olika aktiviteter med barnen. Dessa aktiviteter kan vara att rita 

teckningar, sjunga sånger, lyssna på musik och läsa dikter. Även teater, film och drama kan 

användas för att stötta och handleda barn i smärtsamma situationer. Det är av stor vikt att 

pedagogerna har kunskap om den hjälp som finns för att stötta personalgruppen och barnen i 

deras sorg (Ibid, s. 45). 

5.5 Handlingsplan för krisberedskap i förskolan  
När forskare diskuterar handlingsplanens betydelse i förskolan betonar de att handlingsplanen 

ska stödja pedagogerna i hur de ska agera vid smärtsamma situationer. Böge och Dige (2006) 
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anser att handlingsplanen är ett gemensamt dokument där skyldighet att stödja de barn som 

lever i utsatta situationer framgår (Böge & Dige, 2006, s. 28). Själva grundidén med 

handlingsplanen för barn i sorg på förskolan är att förskolläraren inte ska vara ensam. 

Förskollärare ska inte känna sig utelämnade när de ger stöd till barn i utsatta situationer (Ibid., 

s. 39).  

6. Teoretisk utgångspunkt  
Denna del presenterar anknytningsteorin och dess betydelse för arbete med barn i förskolan. 

Jag valde denna teori då jag anser att tryggheten har en betydelsefull roll i barnens utveckling. 

Valet grundade sig även i att tidigare forskning tar upp vikten av trygghetens betydelse i barns 

sorg. Anknytningsteorin grundar sig på barnens trygghet som en väsentlig del i deras 

sorgbearbetning.  

6.1 Anknytningsteori 
Enligt Hwang och Nilsson (1995) ansåg Bowlby att barn föds med ett behov av att söka 

kontakt och närhet med andra människor. Vidare menade Bowlby att det fanns en konsekvens 

med detta. Konsekvensen var att barn måste få möjlighet att anknyta till vuxna som svarar på 

barnens signaler, får inte barnet bekräftelse på sina signaler bidrar detta till en otrygg 

anknytning. Under barnens första tid kan de enbart ge ut signaler för att söka kontakt med en 

annan människa. För att en anknytning ska ske måste den vuxne vara beredd samt besvara 

dessa signaler (Hwang & Nilsson, 1995, s. 59-60).  

Bowlby (2010) anser att sorg är den vanligaste reaktionen vid en förlust. Bowlby gjorde en 

studie om hur vuxna psykiskt friska personer bearbetar sorg. Resultatet av studien visade att 

vuxnas sorgereaktion oftast är vrede. Denna vrede var riktad till en tredje person, sig själv 

eller mot personen som har dött. De som deltog i studien hade även svårt att förstå det 

inträffade. Bowlby ansåg att det var lättare att förstå barns sorgereaktioner när bilden av 

vuxnas sorgereaktioner blev klarare. Tidigare uppfattning var att barn inte kunde sörja, barnen 

hade inte fått tydlig information eller inte fått stöd i sin bearbetning av sorgen. Barnen hade 

inte fått möjlighet att förstå sin saknad eller vrede. Enligt Bowlby har barn förmåga att sörja 

vid en förlust. Denna förlust kan exempelvis vara när barnen saknar anknytning till sin moder 

(Bowlby, 2010, s. 54-56). Bowlby hävdar att när en förälder till barnet dör kan kvarlevande 

föräldern förmedla till barnet att det är opassande att vara ledsen i offentliga sammanhang. 

Denna situation kan bidra till att barnet inte får möjlighet att sörja (Bowlby, 2010, s. 130-

131). 

Bowlby (2010) berättar att när barn känner sig trygga lämnar de anknytningsförhållandet för 

att gå ut och möta världen. När barnet känner sig otrygg, rädd, trött eller mår dåligt vill de 

känna trygghet och närhet. Detta är ett samspelsmönster mellan barn och föräldrar som kallas 

för ”utforskande ifrån en trygg bas” (Bowly, 2010, s. 147). Ett friskt barn som känner 

föräldrarnas närvaro känner sig även tryggt i att utforska omgivningen. Barnet måste ha 

förmåga att komma ihåg sin moder även när hon har lämnat rummet för att 

anknytningsbeteendet ska kunna utvecklas. Denna förmåga utvecklas hos barnet normalt 

under barnets andra sexmånadersperiod (Bowlby, 2010, s. 147-148). Anknytningen mellan en 

vuxen och ett barn kan ses som trygg när barnet upplever trygghet och beskydd hos den vuxna 

samt att barnet vill ha den vuxnas närhet. Anknytningen grundas i att modern är tillgänglig 

och lyhörd för barnets signaler samt är kärleksfull när barnet söker tröst under sitt första år. 
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Däremot är anknytningen otrygg om barnet inte känner att föräldern är tillgänglig. Denna 

osäkerhet kan bidra till separationsångest och rädsla för att utforska omvärlden. En annan 

otrygg anknytning kan vara att barnet inte känner sig trygg med att söka tröst utan förväntar 

sig att bli bortstött. Denna anknytning grundar sig i att föräldern inte har besvarat barnets 

signaler när det har sökt tröst (Ibid, s. 149-150).  

Broberg m.fl (2012) poängterar att barn kan visa anknytningsbeteenden gentemot många olika 

personer i deras närhet utan att de har en anknytningsrelation. Vidare förklarar de att det är av 

stor vikt att barnet har en anknytningsrelation till en pedagog för att barnet ska kunna 

utvecklas i förskolan. Det är även väsentligt att barnet kan visa anknytningsbeteende gentemot 

andra i personalgruppen ifall pedagogen som har en anknytningsrelation till barnet inte är i 

närheten (Broberg m.fl, 2012, s. 36-38).  
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7. Metod 
Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger på förskolan bemöter barn i sorg samt 

vilka kunskaper de har om barns sorgereaktioner. Vidare undersöks vilken krisberedskap 

förskolan har, personalens medvetenhet om handlingsplanen samt hur dessa handlingsplaner 

kan se ut. Jag kommer att i detta kapitel beskriva hur jag gick tillväga med metodval, urval, 

genomförande, bearbetning av insamlad data och etiska överväganden.  

7.1 Metodval  
Valet av undersökningsmetod i denna studie blev samtalsintervjuer eftersom undersökningar 

baserade på samtalsintervjuer innebär att synliggöra problemfunderingar. Samtalsintervjun är 

frivillig och om intervjupersonen väljer att säga nej till en intervju får jag som intervjuare 

respektera detta. Samtalsintervjun liknar det vardagliga samtalet förutom att intervjupersonen 

bör vara informerad om att innehållet används i ett forskningsammanhang, i detta fall ett 

examensarbete (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud,  2012, s. 251-252). Från 

intervjun ville jag få fram kvalitativt material till min studie. Det innebar att jag ställde enkla 

och raka frågor. Personen som blir intervjuad kan då ge innehållsrika svar som kan användas i 

studien (Trost, 1993, s. 7). Jag valde att använda mig av ljudinspelning under intervjuerna, 

eftersom jag då hade större möjlighet att fokusera på intervjupersonen. Trost (1993) nämner 

både fördelar och nackdelar med att använda ljudinspelning vid intervjuer. Han anser att 

fördelarna är att forskaren kan lyssna efter tonfall och ordval flera gånger samt att man kan 

skriva ut ordagrant från intervjun och läsa igenom. De nackdelar författaren tar upp är att det 

tar tid att lyssna igenom samt skriva ner intervjun. Vid ljudinspelning förlorar man även 

gester och mimik hos den som blir intervjuad, såvida man inte använder sig av 

videoinspelning (Trost,  1993, s. 50-51). 

7.2 Genomförande  
Innan intervjuerna ägde rum utformades en intervjuguide med frågor. Frågorna berörde 

pedagogerna som har tidigare erfarenheter om barn i sorg samt de som inte har tidigare 

erfarenheter. Frågorna handlade om pedagogernas erfarenheter av hur de har arbetat med barn 

i sorg eller hur de skulle vilja arbeta med barns sorg i förskolan. När intervjuguiden var klar 

hörde jag av mig till olika förskolechefer. Först skickades det ut förfrågan via mail (bilaga 2) 

om det fanns någon pedagog som ville ställa upp på en intervju. Jag förklarade kort mitt syfte, 

mina frågeställningar samt att intervjun skulle användas i mitt examensarbete. Jag hörde av 

mig till förskolechefen så att hen kunde vidarebefordra till pedagogerna. Innan intervjuerna 

ägde rum genomförde jag en provintervju med en förskollärare. Dalen (2007) anser att man 

alltid bör göra minst en provintervju för att kontrollera att intervjuguiden är funktionell 

(Dalen, 2007, s. 36). Provintervjun gick bra och inga större förändringar behövde göras i 

intervjuguiden. Intervjufrågorna gav en innehållsrik provintervju. När förskolecheferna hörde 

av sig gällande intervjun tog jag kontakt med intervjupersonerna och de fick bestämma tid 

och plats för intervjun. Intervjufrågorna skickades aldrig ut eftersom att det inte fanns någon 

efterfrågan om detta. Vid intervjutillfället frågade jag om det gick bra att ljudinspela 

intervjun. Intervjuerna ägde rum i ett litet och avskilt rum på förskolan där jag och den 

intervjuade fick vara ifred. Jag började med att ställa samma inledande fråga till alla 

pedagogerna ”Vad tycker du är viktigt gällande barn i sorg?”.  Syftet med denna fråga var att 

skapa en trygg stämning (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 265). Sedan 

fortsatte intervjun utifrån deras svar och erfarenheter. Alla intervjuer tog mellan 30 och 45 

minuter. Frågorna berörde hur pedagogerna skulle vilja arbeta med barn i sorg, deras 

medvetenhet om handlingsplanen samt deras kunskaper om barns sorgreaktioner (se vidare i 

bilaga 1).  
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7.3 Urval 
Jag valde att intervjua fyra förskollärare och en barnskötare. Detta val gjordes utifrån de 

förskolor som hade möjlighet att ta emot mig för en intervju. Jag fick kontakt med pedagoger 

som inte hade tidigare erfarenheter inom barn i sorg. Jag valde att först höra av mig till mina 

tidigare praktikplatser samt arbetsplatser för att pedagogerna skulle känna igen mig. Detta 

anser jag är viktigt eftersom ämnet kan upplevas som känsligt och jag ville att pedagogerna 

skulle känna trygghet med att dela med sig av sina erfarenheter. Detta val gjordes för att få ut 

kvalitativ information. Under tiden hörde jag även av mig till fler förskolechefer eftersom jag 

inte fick svar från alla förskolechefer jag hade mailat.  

 

7.4 Bearbetning av insamlad data  
Efter att alla intervjuer hade genomförts började jag bearbeta materialet. Det innebar att jag 

transkriberade materialet efter varje genomförd intervju. Detta för att lättare göra en analys 

och få in resultaten i studien. Bell (2006) betonar att det kan finnas svårigheter med att 

transkribera intervjuerna under kortare projekt, på grund av tidsbrist. Bell menar att man bör 

behålla ljudinspelningen tills efter projektets redovisning (Bell, 2006, s. 166). Därför kommer 

mina ljudinspelningar att sparas tills att arbetet har godkänts. Jag gjorde en analys av 

förskolornas handlingsplaner. Denna analys genomfördes genom att jag läste och jämförde 

likheter och skillnader i de olika hanlingsplanerna.  

 

7.5 Fyra huvudkrav  
Individskyddskravet är grundläggande i forskningen. Dessa krav kan delas in i fyra olika 

huvudkrav: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera respondenterna om deras del i studien. 

Intervjupersonerna ska vara medvetna om att deras deltagande är frivilligt och att de får 

avbryta när de vill. Samtyckeskravet innebär att forskaren ska se till att respondenterna 

medverkar frivilligt. Samtycke ska alltid inhämtas i en studie där respondenterna aktivt deltar. 

Konfidentialitetskravet står för att respondenternas identiteter ej får lämnas ut i resultatet. 

Detta innebär att det ska vara omöjligt för läsaren att lista ut vem som deltar i studien. 

Nyttjandekravet står för att uppgifter som är lämnade i syfte att användas i studien enbart får 

användas i studien (Vetenskapsrådet 2002). 

 

7.6 Etiska överväganden 
Intervjun är konfidentiell eftersom att de personer som medverkar i studien är anonyma samt 

att information om deras identiteter inte kommer att framföras i resultaten. Jag frågade innan 

intervjun ifall jag fick lov att spela in vår intervju och att anledningen var att sedan kunna 

lyssna i efterhand. Genom ljudinspelning får jag möjlighet att spola tillbaka och lyssna flera 

gånger. Jag berättade även att det enbart var jag som skulle lyssna på ljudinspelningen. Dalen 

(2007) rekommenderar att man använder sig av ljudinspelning vid kvalitativa intervjuer. 

Dalen menar att det är viktigt att få med respondentens ord (Dalen, 2007, s. 33). Jag mailade 

informationsbrevet till (bilaga 1) förskolecheferna för att de skulle få möjlighet att ta till sig 

informationen och fundera innan de skulle ge mig ett svar gällande en intervju. Jag tror även 

att det kan kännas tryggt att få det skriftligt för att veta vad intervjun kommer innebära. Jag 



20 
 

ville även att personen som blev intervjuad ställde upp frivilligt. Jag uppfattade att alla som 

blev intervjuade ställde upp frivilligt på grund av den positiva respons som jag fick under 

första samtalet.  

7.7 Metodreflektion  
Under intervjuerna associerade respondenterna till föräldrar som separerar istället för barn 

som förlorar en närstående. Detta gjorde respondenterna för att det inte hade tidigare 

erfarenheter om barn i sorg där en närstående har dött. Jag valde att använda deras svar 

eftersom att de ändå höll sig till studiens syfte och frågeställningar. Jag är nöjd med 

intervjuerna då de gav mig innehållsrika svar som kunde användas i studien. Tidsplaneringen 

var väl genomtänkt och jag upplevde inte någon stress. Transkriberingen av intervjuerna tog 

mycket tid så jag anser att fler intervjuer inte hade varit möjligt att genomföra inom ramarna 

för detta arbete.  

7.8 Trovärdighet  
Genom att intervjua fem pedagoger som arbetar på olika förskolor anser jag att kvaliten i 

studien ökar. Det blir även en mer tillförlitlig syn än om enbart en pedagog blev intervjuad 

eller om alla pedagoger arbetade på samma förskola. Trovärdigheten i denna studie är hög då 

jag har utgått ifrån respondenternas kunskaper och erfarenheter om barn i sorg samt 

förskolans handlingsplan för krisberedskap. Respondenternas svar överenstämmer ävenF med 

litteraturen. Det bör tas hänsyn till att respondenterna arbetar i samma kommun och att det 

kan se annorlunda ut i andra kommuner. Det kan även finnas andra pedagoger som har annan 

kunskap och erfarenheter gentemot de pedagoger som har intervjuats i denna studie.  
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8. Resultat  
Syftet med detta arbete var att undersöka hur pedagoger på förskolan bemöter barn i sorg samt 

deras kunskaper om barns sorgereaktioner. Jag ville även undersöka vilken krisberedskap 

förskolorna har och om pedagogerna är medvetna om förskolans handlingsplan samt hur 

dessa handlingsplaner kan se ut. I samband med intervjun gjordes det en analys av 

förskolornas handlingsplaner. Jag började med att läsa igenom de olika handlingsplanerna och 

sökte efter skillnader samt likheter. I detta kapitel presenterar jag resultaten av intervjun samt 

handlingsplanerna. Respondenterna kommer att benämnas med siffror (1-5). Dessa siffror har 

inget med turordning av intervjuerna att göra. Resultaten kommer att presenteras i löpande 

text under gemensamma teman. Detta för att få möjlighet att synliggöra likheter och 

skillnader. Resultaten från handlingsplanerna presenteras under gemensamma teman för att 

även där synliggöra likheter och skillnader.    

 

8.1 Intervjuer  
I denna del presenteras resultaten av intervjuerna. Intervjuerna ägde rum på fyra förskolor i en 

mindre kommun, i Mellansverige. Det var fem respondenter som medverkade i intervjuerna.   

8.1.1 Barns sorgereaktioner  

Alla respondenter anser att alla barn reagerar på olika sätt. Respondent 2 anser att pedagogen 

ska lyssna och vara observanta över hur barnet reagerar. Respondent 1 betonar att barnets 

sorgereaktioner kan komma på en gång eller så kan det dröja flera månader. När barnet i sorg 

visar en stark reaktion bör vi på förskolan fundera på varför barnet reagerar så starkt. 

Respondent 4 säger att när personalen berättar för barnet att de känner till det som har hänt 

kan barnet reagera på många olika sätt. Alla pedagoger bör under denna situation vara 

förberedda på de olika sorgereaktionerna. Respondent 4 säger:  

Vi ska ha möjligheter att ta emot reaktionerna här och nu. Att vi väljer en lämplig 

situation där vi kan berätta för barnet att vi vet och barnet kan få reagera som den 

behöver.  

Respondent 2 berättar att barn kan reagera annorlunda mot hur de har reagerat tidigare. 

Respondent 4 förklarar att barn kan bli arga, de kan berätta något om det som har hänt eller så 

kan barnet gå undan för att få vara ifred.  

Respondent 1: Vi ska hela tiden möta barnen i deras sorg och ge dem det de behöver. 

Vi ska vara lyhörda och observanta över deras behov. Vi ska prata om det när barnet 

visar reaktioner. Och hela tiden göra det på barnets nivå, utifrån hur barnet är. En del 

barn vill prata, andra barn vill ha närhet och trygghet. Några barn behöver utlopp i 

leken och skapandet.  

Tre av fem respondenter har ingen utbildning om barn i sorg. En av dem som har utbildning 

har varit på föreläsning för många år sedan och den andra hade en kurs inom sin 

lärarutbildning.  

8.1.2 Trygghetens betydelse  

Alla respondenter nämnde trygghet i olika definitioner. Några använde begreppen trygghet 

och närhet. Respondent 5 uttryckte sig så här:  

Det är väl det vi kan ge: kärlek och närhet. 
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Respondent 1 berättar att i en smärtsam situation behöver barnet känna trygghet både hos de 

vuxna som befinner sig i barnets närhet samt i situationen som helhet. Pedagogerna på 

förskolan bör visa att de inte ger upp och att de alltid finns där för barnet. När barnet är redo 

att bearbeta eller samtala om händelsen ska barnet känna trygghet till att söka upp en av 

pedagogerna på förskolan. Om pedagogen känner sig osäker inom ämnet (barnet och döden) 

eller inte kan svara på alla frågor så bör hen säga det till barnet.  

Respondent 2: Vi kan inte svara på alla frågor och det är bara så.  

Respondent 1: Viktigt att berätta för barnet att man är osäker. Att jag också tycker det 

är svårt och jobbigt. Att jag också kan vara ledsen för det här. Men att vi gör det 

tillsammans. Att jag som vuxen inte riktigt vet vad jag ska säga eller hur jag ska trösta 

dig. Jag vill gärna så du kan hjälpa mig och berätta för mig vad du vill och behöver. 

Att vuxna visar känslor och att man inte vet allt. Det är en trygghet för barnet.  

Samtliga respondenter anser att förskolan ska ge trygghet åt barnen. Genom att hålla sig till 

vanliga rutiner känner barnet en trygghet. Pedagogerna ska även till viss del stötta familjen. 

Beroende på vad som har hänt kan det vara så att föräldrarna inte kan möta barnet hemma och 

då har pedagogerna ett extra ansvar att stötta barnet. Det är i detta fall extra viktigt att 

pedagogerna på förskolan ger trygghet och stöd för barnet.  

8.1.3 Vuxnas bemötande  

Enligt läroplanen ska vi möta varje individ så att de får sina behov tillgodosedda. Vi ska alltid 

möta situationen, vara närvarande och bekräfta barnet (Skolverket, 2011). Utifrån 

intervjusvaren har följande områden framträtt: barnets frågor, känslor, barnets nivå, 

svårigheter hos barnet och respekt mot föräldrarna. Det som kom fram presenteras under 

rubrikerna nedan.  

Barnets frågor  

Samtliga respondenter har betonat vikten av att bekräfta barnet i sin sorg. Pedagogen ska 

lyssna på barnet och låta barnet uttrycka sina känslor och tankar. Det är av stor vikt att vi 

svarar ärligt och tydligt på barnets frågor, för detta ger trygghet hos barnet. Respondent 2 

tyckte det var viktigt att man uppmärksammade situationen. Att pedagogerna diskuterar 

tillsammans med barnen om det som har hänt samt om vad som kommer att hända 

(exempelvis begravning).  

Känslor  

Alla respondenter ansåg att alla känslor är okej. Pedagogerna på förskolan ska hela tiden visa 

och berätta att alla känslor är okej. Genom att visa detta samt svara på barnets frågor visar vi 

att vi finns för barnet. Det är okej att vara glad, arg eller ledsen. Respondent 1 uttryckte sig så 

här:   

Oavsett vad det gäller är det viktigt att se barnet här och nu. Bemöta de känslor som 

finns här och nu, och att det är okej att de känslorna kan förändras med tiden. Åt alla 

möjliga håll. När känslorna förändras tar man det då. Vi ska inte stressa fram det 

genom att säga ” det kommer bli bra..” Barn är här och nu.  

 

Barnets nivå  

Fyra respondenter poängterade att barnperspektivet är väsentligt inom detta ämne. Det är 

viktigt att vi på förskolan möter barnen på deras nivå. Respondent 3 poängterar att 
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pedagogerna inte ska prata om det som har hänt om inte barnet signalerar att den vill prata om 

det. Vi måste vara närvarande så vi ser barnets behov och möta barnet som hen vill. 

Respondent 3 uttryckte sig så här:  

Du ska inte svara på djupare frågor än vad barnet ställer. Man ska göra det så tydligt 

man kan och svara så tydligt det går.  

Svårigheter hos barnet  

Om barnet har svårt att uttrycka sin sorg ska vi försöka nå barnet på annat sätt. Respondent 1 

berättade att pedagogen kan använda sig av lek och skapande. 

Respondent 1: Detta kan många gånger vara en dörröppnare för barnet. När man får 

göra någonting annat t.ex leken så kan man prata om leken och det man har gjort. Då 

kan det lossna för barnet så de kan uttrycka med ord om det som har hänt.  

Det var respondent 1 som tog upp att leken kan ha en stor betydelse i barnets 

bearbetning. Respondent 3 nämnde att vårt samhälle lever så långt ifrån sorgen. 

Sorgen är inte med som en naturlig del vilket kan bidra till att de vuxna känner sig 

osäkra när de prata om döden med barn. Respondent 2 och 4 upplevde inte några 

svårigheter med att samtala med barn i sorg.  

Respekt mot föräldrar  

Tre av respondenterna nämnde att förskolan ska höra av sig till föräldrarna för att visa stöd. 

Pedagogerna på förskolan bör lyssna på barnet samt andra vuxna och föräldrar. Vi bör fråga 

hur familjen vill att förskolan ska agera. Det vi kan göra är att vara närvarande och lyssna på 

barnet samt föräldrarna när det har hänt något smärtsamt. När något smärtsamt händer bör vi 

höra av oss till familjen. Vi bör berätta att vi vet vad som har hänt och att vi finns som stöd. 

Respondent 3 poängterar även att de övriga föräldrarna bör få information om det som har 

hänt innan vi i förskolan berättar för hela barngruppen.  

8.1.4 Krisberedskap  

Denna del berör den beredskap som respondenterna har kunskap eller erfarenheter om. 

Utifrån intervjuerna kan dessa rubriker presenteras: Balans mellan bearbetning och det 

vardagliga, minnesstund, handlingsplan, krisgrupper och litteratur.  

En balans mellan bearbetning och det vardagliga  

Respondent 1 presenterade ett förslag om att förskolan kan skapa en liten vrå för barnet. I 

denna vrå kan barnet få vara ifred och bearbeta sin sorg. Förskolan kan ge barnet möjlighet att 

på olika sätt uttrycka sina känslor. Det är viktigt att förskolan hittar en balans mellan 

bearbetning och de vardagliga rutinerna.  

Minnesstund  

Respondent 2 berättade att barnen kunde vara med att utforma en minnesstund på förskolan. 

Under minnesstunden kan pedagogerna och barnen prata om det som har hänt, ställa fram ett 

fotografi på den personen som har dött samt tända ett ljus.  

Handlingsplan 

Samtliga respondenter var medvetna om sina handlingsplaner och om var den befann sig och 

vad den innehöll. Det är pedagogerna som ska ansvara för att det finns en handlingsplan på 

förskolan. Respondent 1 ansåg att handlingsplanen är viktig men att alla situationer är 

individuella.  
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Respondent 1: Det finns ingen färdig mall där det står hur vi gör. Alla barn och 

situationer är individuella. Vi ska hela tiden se utifrån barnet.  

Vidare säger respondenten att när något smärtsamt sker kan det vara svårt att vet hur man bör 

agera och då är det bra att handlingsplanen finns. I handlingsplanen står det klart och tydligt 

hur man bör agera, vem man ska ringa först o.s.v. 

Krisgrupper  

Respondent 1 berättade att Röda korset, kyrkan och andra krisgrupper har beredskap som 

förskolan kan ta del av. Respondent 1 och 3 ansåg att mycket förändras med tiden så det bästa 

är att ta hem material när det är aktuellt. Respondenterna menar att det finns mycket material 

som förskolan kan använda sig av. Alla respondenter kände sig trygga med att kunna ta 

kontakt med förskolechefen och sin krisgrupp för att få stöd samt krisberedskap.   

Litteratur 

Tre respondenter nämnde att de hade läst litteratur om detta ämne. Respondent 3 berättade att 

det finns mycket litteratur både till vuxna och till barn inom ämnet.   

 

 Kunskap  Utbildning Respekt mot 

föräldrar 

Krisberedskap 

Respondent 1 Har kunskaper om 

barns 

sorgereaktioner 

En kurs 

under 

lärarprogra

mmet 

Lyssna   Krisplan, 

Krisgrupper,  

Respondent 2  Har kunskaper om 

barns 

sorgereaktioner  

 Ta hänsyn Krisplan, 

Litteratur, 

Minnestund 

Respondent 3  Har kunskaper om 

barns 

sorgereaktioner  

 Informera  Krisplan, 

Litteratur (vuxna 

&barn),  

Respondent 4  Har kunskaper om 

barns 

sorgereaktioner 

En 

föreläsning  

 Krisplan, 

Krisgrupper  

Respondent 5   Har kunskaper om 

barns 

sorgereaktioner  

  Krisplan, 

Litteratur,    

 

8.2 Handlingsplaner för krisberedskap  
I denna del presenterar jag resultatet utifrån analysen av handlingsplanerna. I samband med 

intervjuerna analyserade jag deras handlingsplaner för krishantering. Resultatet presenteras 

under fyra olika rubriker. Detta för att tydliggöra vad som finns med i de olika 

handlingsplanerna. Rubrikerna är: Olika sektioner, praktiska arbetsätt, förskolechefens ansvar 

samt krisgruppens ansvar.  

8.2.1 Olika sektioner  

Handlingsplanerna A och D hade 20 sektioner, handlingsplan B hade 10 olika sektioner. 

Dessa sektioner var uppdelade utifrån olika kriser. Handlingsplan C hade ingen 

innehållsförteckning som var uppdelad utifrån olika kriser. Rubrikerna var tydliga och lätta att 
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hitta utifrån vilken kris som har skett. De handlingsplaner som är uppdelade i olika sektioner 

har en checklista under varje kris. Checklistorna var väldigt tydliga och hade inte för mycket 

text. Checklistorna innehöll i punktform hur de ska gå till väga vid en viss kris. Ett exempel: 

Om sektionen heter ”Om ett barn förlorar ett syskon” så går pedagogen till den sektionen. 

Denna sektion förklarar med hjälp av en checklista vad som bör göras först samt vad som är 

viktigt att tänka på. Sektionerna innehåller allt ifrån brännskador, boktips till olika dödsfall. 

Alla handlingsplaner var lätta att förstå och hitta rätt i. Den handlingsplan som inte hade 

någon innehållsförteckning hade mindre information men tydliga flikar.  

8.2.2 Innehåll 

Samtliga handlingsplaner hade telefonnummer till viktiga personer som exempelvis 

krisgruppen. Handlingplan A hade ”allmänt vid krissituationer” som en sektion. Denna del 

hade 8 punkter som pedagogerna på förskolan bör tänka på när en kris har uppstått. Denna 

handlingsplan nämner även att pedagogerna bör ta hänsyn till att familjer kan ha olika 

religioner och kulturer. Handlingsplan D nämner att om personalen vill vara närvarande under 

begravning sker detta i kontakt och godkännande av familjen. Om en förälder eller syskon 

avlider så poängterar handlingsplanen att trygghet och respekt mot familjen är väsentlig. I 

samtliga handlingsplaner skiljde sig texten ifrån varandra. Handlingsplan A och B var 

kortfattade men innehöll information om vem pedagogerna bör ringa, vem som har ansvaret 

och hur de kan arbeta med barngruppen m.m. Handlingsplan C var inte uppdelad i olika kriser 

och hade en flik för varje avdelning och en för personalen. Dessa flikar innehåller barnens 

information, vårdnadshavare, telefonnummer samt adress. Denna information står även om 

personalen under deras flik. Det står även om barnet får åka i personalens privata bil, om de 

får fotograferas i pedagogiskt syfte samt om de har några allergier eller sjukdomar. 

Handlingsplanen hade även en kortfattad checklista gällande hur de bör agera när en allmän 

kris har uppstått. Innehållsmässigt var det väldigt lika i de tre handlingsplaner som hade 

checklistor till flera olika kriser. Handlingsplanerna tog upp vad förskolan först ska göra och 

vad de bör tänka på samt vilka de ska ta kontakt med. Handlingsplan C skiljde sig åt jämfört 

med de andra handlingsplanerna för att den inte var uppdelad efter olika kriser som kan ske på 

förskolan.   

8.2.3 Praktiska arbetsätt 

Handlingsplan A,B och D lägger fram olika sätt som pedagogerna kan arbeta med barnen 

efter att någon har dött. När ett barn har dött ska barnen få bearbeta sina känslor på olika sätt 

och det är bra om det finns konkreta exempel med handlingsplanen. Personalen ska låta 

barnen bearbeta det som har hänt genom att: samtala om det som har hänt, samtala om barnet 

som har dött, besöka gravplatsen samt att besöka olycksplatsen. I handlingsplan A står det att 

en krislåda ska finnas på förskolan samt en checklista på vad den bör innehålla. I 

handlingsplan B och D står det att förskolan kan hålla i en minnestund.  Handlingsplan D 

hade tips på litteratur, dikter och cd-skiva till barnen. Pedagogerna ska även ge barnen 

möjligheter att bearbeta det som har hänt genom dikter och teckningar. Handlingsplan B hade 

tips på litteratur till både vuxna och barn. Av de fyra handlingsplaner var det handlingsplan C 

som inte hade några praktiska arbetsätt till pedagogerna.  

8.2.4 Förskolechefens roll  

I samtliga handlingsplaner står det att personalen ska kontakta förskolechefen för att 

informera om det inträffade. Efter kontakt med förskolechef ska krisgruppen samlas. I 

handlingsplan D står det att förskolechefen ansvarar för att samla krisgruppen. I handlingsplan 
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C står det att krisgruppen har en förutbestämd plats de ska ses på. I handlingsplan B står det 

att om händelsen sker akut på förskolan ska personalen ringa 112 och sedan till 

förskolechefen. I denna handlingsplan står det även att om en personal skadas eller avlider 

och det sker på arbetsplatsen skall yrkesinspektionen kontaktas inom 24 timmar.  I 

handlingsplan D står det att förskolechefen ska ansvara för kontakt med den utsatta familjen. 

8.2.5 Krisgruppens ansvar  

Samtliga fyra handlingsplaner nämner krisgruppen och att de har olika ansvar. Alla 

handlingsplaner skriver ut namn på de som tillhör krisgruppen, var de arbetar, vad det har för 

profession samt alla deras telefonnummer. Oftast innehåller denna grupp präst, 

förskolechef/rektor, specialpedagog och psykolog. Det kan även innefatta någon pedagog från 

verksamheten. Handlingsplan A och B nämner att det är krisgruppen som ansvarar för kontakt 

med familjen och frågar hur de vill att förskolan möter det inträffade samt hur famijen vill att 

informationen skall lämnas och hanteras. Handlingsplan B förklarar även att krisgruppen 

ansvarar för kontakt med familj, lärare/annan personal, barngruppen samt övriga barns 

vårdnadshavare. Handlingsplan A och D poängterar att krisgruppen ska finnas som stöd till 

personalen.  

 

 Sektioner Arbetsätt Ansvaret gällande: 

Kontakt med föräldrar  

Handlingsplan  A 20 olika sektioner 

med tydliga 

checklistor  

Minnesstund 

Krislåda  

Krisgruppen 

Handlingsplan B  10 olika sektioner 

med korta/långa 

checklistor.  

Litteratur barn 

och vuxna, 

Krislåda 

Krisgruppen  

Handlingsplan C  -  -  -  

Handlingsplan  D  20 olika sektioner  

med långa 

checklistor.  

Litteratur till 

barn, besöka 

gravplats, 

samtala, 

minnesstund. 

Förskolechefen 

 

 

8.3 Sammanfattning  
I detta kapitel har jag redovisat resultaten från intervjuerna och handlingsplanerna. 

Respondenterna hade goda kunskaper om barns sorgereaktioner. Vidare berättar 

respondenterna att de ska bemöta barnet utifrån det barnet behöver. Samtliga respondenter är 

eniga om att tryggheten är väsentlig för alla barn, speciellt när något smärtsamt har inträffat. 

Samtliga respondenter poängterade att de skulle vara lyhörda inför barnets frågor och bekräfta 

barnets känslor. Fyra respondenter nämnde att de skulle se till barnets behov och stötta barnet 

i deras sorg. Respondenterna var medvetna om förskolans handlingsplan och dess innehåll. 

Tre av fyra handlingsplaner såg väldigt lika ut med innehållsförteckning, olika sektioner och 

checklistor. De handlingsplaner som hade olika sektioner hade väldigt lika information. Den 
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handlingsplanen som inte hade olika sektioner hade ett annat innehåll i jämförelse med de 

övriga handlingsplanerna. 
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9. Analys  
I detta kapitel kommer jag att analysera resultatet från intervjuerna och handlingsplanerna. Ett 

mål är att analysera resultatet utifrån Bowlbys anknytningssteori och andra forskare som 

själva hänvisar till Bowlby.  

9.1 Intervjuer  
Bowlbys teori grundar sig i att barn behöver känna trygghet gentemot vuxna i närheten för att 

kunna utvecklas. Broberg m.fl (2012) skriver att det är väsentligt att barnet visar 

anknytningsbeteende mot alla pedagoger på förskolan (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, 

s. 34-38). Respondenterna säger att vi ska förstå varför barnet reagerar på ett visst sätt samt 

hur vi kan bemöta detta. De betonade även vikten av att bekräfta barns känslor och visa 

trygghet. Samtliga respondenter nämnde att bemötandet är betydelsefullt i arbetet med barn. 

Inom Bowlbys anknytningsteori är det väsentlig att vuxna bekräftar barnets signaler för att en 

anknytning ska ske (Hwang & Nilsson, 1995, s. 59-60). Samtliga respondenter nämner vikten 

av trygghet och närhet i barnets utveckling, speciellt när barn utsätts för smärtsamma 

situationer. Inom förskolan kan det innebära att pedagogerna håller sig till de vardagliga 

rutinerna. Broberg m.fl (2012) skriver att det är betydelsefullt att barnet har en 

anknytningspedagog i verksamheten för att barnet ska känna trygghet samt utvecklas i 

förskolan (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s. 36-38). Jag upplever att respondenterna är 

medvetna om detta och vill att alla barn ska känna trygghet i förskolan. Gällande 

respondenternas kunskaper kring barns sorgereakioner nämner de att tryggheten och 

bemötandet är väsentligt. Utifrån intervjuerna kan man se att tryggheten och pedagogens 

bemötande hör ihop.  

Bowlby (2010) anser att en trygg anknytning innebär att barnen känner trygghet och beskydd 

hos den vuxna samt att barnet vill söka tröst hos den vuxna (Bowlby, 2010, s. 149-150). 

Respondent 1 nämner detta i sin intervju. Respondenten uttrycker sig att förskolan inte ska 

göra för stora förändringar utan hålla sig till vardagen. Vardagen blir en trygg punkt i barnets 

liv. Samma respondent betonar vikten av att förskolan försöker hitta en balans mellan barnets 

sorgebearbetning och barnets vardag. Denna pedagog är trygg i sin förskollärarroll samt 

känner sig trygg med att kunna utforma denna miljö på förskolan åt barnet. Jag upplever att 

samtliga respondenter är medvetna om trygghetens betydelse. Respondent 1 gav förslag på att 

förskolan kunde utforma en vrå till barnet. I denna vrå kunde barnet få vara ifred och bearbeta 

sina känslor. Vidare poängterade denna respondent att förskolan skulle ge barnet olika sätt att 

uttrycka sina känslor. Min tolkning är att denna respondent känner trygghet i att skapa detta 

för barnet i förskolan. Denna vrå kan även ge trygghet för barnet. Respondent 2 berättar att 

förskolan kan utforma en minnesstund, respondenten nämner ingenting om att detta ger 

trygghet till barnet. Björklund och Eriksson (2000) anser att barnen kan vara med och utforma 

minnesstunden. Barnen kan bidra med sånger och egna alster. Minnesstunden är en 

betydelsefull ceremoni som tydliggör det inträffade (Björklund & Eriksson, 2000, s. 29). 

Respondent 1 gav förslag på olika krisgrupper som förskolan kunde ta kontakt med för att 

veta hur de kan arbeta med barn i sorg. Jag upplever att det är en stark fördel att 

handlingsplanen innehåller information om var pedagogerna kan söka hjälp när en kris upptår. 

Respondent 1 och 3 ansåg att krismaterial är en färskvara och att det är onödigt att ta hem om 

det inte behövs. Min tolkning är att dessa pedagoger känner sig trygga med var de kan finna 

material när de behöver det.  
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Respondenterna berättar att de är medvetna om förskolans handlingsplan samt att de känner 

sig trygga med att kontakta krisgruppen för att få stöd vid en kris. Gällande respondenternas 

medvetenhet om handlingsplanen kan man inte se någon koppling till Bowlbys 

anknytningsteori, eftersom att anknytningsteorin handlar om att barnet känner trygghet till 

pedagogen.  

9.2 Handlingsplanen för krisberedskap 
Handlingsplan A beskriver däremot att när olyckan har inträffat ska förskolan se till att övriga 

barn befinner sig i en trygg miljö. Det innebär att barnen skall vara med vuxna som barnen är 

trygga och vana med. Bowlby (2010) anser att när barn upplever känslor som otrygg, rädd 

eller mår dåligt behöver barnen närhet och trygghet (Bowlby, 2010, s. 147-148). Det är 

väsentligt att barnen kan visa anknytningsbeteende mot flera pedagoger i förskolan (Broberg, 

Hagström & Broberg, 2012, s. 36-38). Handlingsplan A,B och D presenterar hur förskolan 

kan arbeta med barnen efter ett dödsfall. Barnen behöver bearbeta sina känslor genom att 

samtala om det som har hänt eller om barnet som har dött. Vidare kan pedagogerna 

tillsammans med barnen besöka gravplatsen eller besöka olyckplatsen. Jag upplever att dessa 

aktiviteter ger barnen trygghet i deras sorg. En annan handlingsplan skriver att förskolan ska 

fortsätta med rutiner eftersom att detta ger trygghet för barnen.  

9.3 Sammanfattning  
I detta kapitel har jag visat att barnets trygghet och pedagogens bemötande hör ihop. Denna 

tolkning gör jag utifrån Bowlbys teori och respondenternas erfarenheter och kunskaper.  

Bowlby (2010) hävdar att när barnet känner trygghet hos en pedagog finns det en trygg 

anknytning. Anknytningsteorin grundar sig i att pedagogen bekräftar barnets signaler, detta 

bidrar till att en anknytning kan ske. Samtliga respondenter nämner att de ska bekräfta barnets 

alla känslor. Respondenterna poängterar att de måste ha kunskaper om barns sorgereaktioner 

för att ha möjlighet att bemöta barnet utifrån barnets behov.  
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10. Diskussion  
I denna del kommer tidigare forskning och resultat från intervjuerna att knytas samman. 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur pedagoger på förskolan bemöter barn i sorg samt 

deras kunskaper om barns sorgereaktioner. Jag ville även undersöka vilken krisberedskap 

förskolorna har och om pedagogerna är medvetna om förskolans handlingsplan samt hur 

dessa handlingsplaner kan se ut. 

 

10.1 Pedagogens kunskap om barns sorgereaktioner  
Respondenterna har goda kunskaper om barns sorgereaktioner. Jag undrar ändå om denna 

kunskap är tillräcklig när något sker. Denna oro grundar sig i att de inte har någon utbildning 

eller väldigt lite utbildning. De erfarenheter respondenterna har är kopplat till barns sorg när 

föräldrarna separerar. Utbildning inom barn i sorg kan bidra till att pedagogerna känner sig 

säkra i hur de bör agera. Min uppfattning är att respondenterna känner igen barnets 

sorgereaktioner men att de saknar utbildning i hur detta påverkar barnet och vad deras ansvar 

är. Jag uppfattade under intervjuerna att de respondenter som hade utbildning ville ha mer 

kunskap om deras ansvar gällande barns sorg i förskolan. Förskolan har ett stort ansvar för 

barnet och det är mycket de ska kontrollera. Jag förstår om pedagogerna inte hinner med allt, 

men jag anser ändå att ämnet ska belysas. Förskolan bör försöka gå igenom handlingsplanen 

med jämna mellanrum och vilja samla mer kunskap.  

Dyregrov (2009) anser att pedagogen måste ha kunskaper om barnets sorgereaktioner för att 

kunna hjälpa barnet (Dyregrov, 2009, s. 53). Pedagoger kommer att möta barn i sorg på 

förskolan, med andra ord så borde pedagogerna även ha kunskaper om hur bemötandet ska 

utformas. Ingen av respondenterna hade erfarenheter om barns sorg när en närstående har 

dött. De associerade till barns sorg när föräldrar separerar. Detta bör vara en stark anledning 

till varför pedagoger ska ha utbildning om barn i sorg och hur pedagogerna bör agera. 

Respondent 1 och Dyregrov (2009) är eniga om att barns sorgereaktioner både kan vara 

intensiva och långvariga. Det är väsentligt att pedagogen är medveten om barnets 

sorgereaktioner och processen barnet går igenom.   

10.2 Pedagogernas bemötande av barn i sorg 
Utifrån resultaten från intervjuerna kan jag se att tryggheten är en viktig del i relationen 

mellan pedagog och barn i sorg. Barnet behöver känna trygghet till pedagogen för att kunna 

utvecklas. Trygg anknytning innebär att barnet är villig att söka tröst hos pedagogen (Bowlby, 

2010, s. 149-150). Denna anknytning är viktig när något smärtsamt sker i barnets omgivning. 

Respondenterna nämnde tryggheten och att bekräfta barnets känslor när vi samtalade om 

pedagogens bemötande med barn i sorg. Det är av stor vikt att pedagogen minns 

anknytningens betydelse (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s. 22-23). Det är positivt att 

respondenterna poängterar trygghetens betydelse gällande barn i sorg. Samtliga respondenter 

berättar att pedagogen bör lyssna på barnet och låta barnet uttrycka sina känslor samt tankar. 

Barnet behöver en vuxen för att få möjligheten att uttrycka sina tankar och sorgen 

(Andersson, 1995, s. 14). Vidare berättar respondenterna att alla barnets känslor är okej, 

genom att visa detta känner barnet trygghet till pedagogen. Detta visar att respondenterna vill 

att barnet ska trivas och dela sina tankar samt känslor. Det visar även att respondenterna vill 

hjälpa barnet i sin sorgeprocess. Respondenterna vill även att barnet delar med sig av sina 

erfarenheter. Andersson (1995) och Respondenterna anser att pedagogen ska möta barnet på 

barnets nivå genom att vara lyhörd. Detta är för mig otroligt viktigt och jag blir lättad över att 
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respondenterna nämner detta. När repondenterna nämner detta visar de även att det är viktigt 

att pedagogerna tänker på att möta barnet på sin nivå.  

10.3 Krisberedskap till förskolan   
Respondent 2 berättade att förskolan kunde utforma en minnesstund för att inkludera barnen i 

sorgearbetet. Björklund och Eriksson (2000) nämner även att det är av stor vikt att barnen 

medverkar i minnesstunden på förskolan när ett dödsfall sker inom barngruppen (Björklund & 

Eriksson, 2000, s. 29). Jag håller med både författarna och respondent 2 i att förskolan bör 

utforma en minnesstund. Detta är ett lättare sätt att involvera barnen och uppmärksamma det 

inträffade. Minnesstunden ger även pedagogerna möjlighet till att prata om döden med 

barnen. Jag tror att barnen behöver medverka i sorgearbetet för att förstå innebörden av 

döden. Förskolan ska ta till vara på varje lärandetillfälle och även detta är ett sådant. Föräldrar 

har inte alltid möjlighet att besvara barnets frågor, därför ska vi försöka stödja barnen på deras 

väg mot att förstå.  

 

Dyregrov (2009) betonar att pedagogerna ska involvera barnen i sorgearbetet (Dyregrov, 

2009, s. 45). Det är otroligt viktigt att pedagogerna inkluderar barnen i sorgearbetet samt är 

lyhörda för deras reaktioner. När pedagogerna involverar barnen i sorgearbetet kan övriga 

barn reagera på olika sätt. Det är viktigt att pedagogerna är medvetna om detta samt att de är 

beredda på att bemöta barnens olika reaktioner. För vissa barn kan det uppfattas jobbigt 

eftersom att deras minnen kan komma upp till ytan. Respondent 1 anser att förskolan ska 

skapa en balans mellan sorgebearbetning och det vardagliga för barnet. Respondenten gav 

även förslag på olika krisgrupper förskolan kan höra av sig till för att få extra stöd samt 

information. Respondent 1 och Respondent 2 upplevde att informationen är en färskvara och 

att förskolan kan ta hem information när någon kris har uppstått. Jag upplever att 

respondenterna har rätt i att det är en färskvara och att det är klokt av dem eftersom att det är 

lätt att samla på sig mycket material som fyller bokhyllan. Det är däremot viktigt att 

pedagogerna är medvetna om vart de kan finna nytt material när en kris uppstår. Jag vill påstå 

att när en kris uppstår kan det vara svårt att tänka förnuftigt och man kan behöva hjälp på 

vägen. Det finns därför en risk att inte ha material hemma när något sker. På grund av att 

pedagogerna kan bli chockade eller liknande, tycker jag att det bör stå i handlingsplanen vart 

de kan höra av sig för att få material. Det är betydelsefullt att handlingsplanen och material 

inom barns sorg blir uppdaterade med jämna mellanrum.  

 

10.4 Förskolans handlingsplan  
En av frågeställningarna till denna studie var hur förskolans handlingsplan ser ut, en annan 

fråga var om pedagogerna är medvetna om handlingsplanens innehåll. Samtliga respondenter 

är medvetna om handlingplanens innehåll. De vet var den finns och några av respondenterna 

berättar att de brukar gå igenom handlingsplanen med jämna mellanrum. Detta upplever jag 

som positivt då de visar engagemang för barn i sorg. Det är betydelsefullt att pedagogerna är 

medvetna om förskolans handlingsplan. Jag får ändå en känsla av att några inte är fullt 

medvetna om innehållet. Min uppfattning är att de inte har prioriterat handlingsplanens 

innehåll på grund av tidsbrist. Jag anser att detta är kopplat till att förskolan har mycket ansvar 

och har svårt att kontrollera alla planer de har. Handlingsplanen ska stödja pedagogerna i hur 

de ska agera när någon kris har uppstått. Handlingsplanen ger även hela personalgruppen en 

gemensam skyldighet att stödja barn i kris (Böge & Dige, 2006, s. 28). Den gemensamma 
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handlingsplanen skapar trygghet hos personalgruppen och jag tror att det är svårt att vara helt 

förberedd innan en kris, men att ha en innehållsrik handlingsplan är till stor hjälp när någon 

kris uppstår. Förskolorna borde uppmärksamma handlingsplanerna och barn i sorg mer. Alla 

som arbetar inom förskolan borde vara mer insatta i ämnet och veta vad deras ansvar är och 

vad det innebär. Personligen tycker jag att handlingsplanen bör vara innehållsrik och tydlig. 

Den ska innehålla tydlig information hur man ska gå tillväga när en viss kris har uppstått samt 

vart man ska höra av sig. Vidare ska den uppdateras med jämna mellanrum då 

telefonnummer, personer och material kan förändras. Min uppfattning är att samtliga 

handlingsplaner är användbara när en kris har skett.  
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11. Konklusion 
I detta kapitel sammanfattas studien genom en kort diskussion om studien och om framtida 

forskning som skulle kunna ske.  

Syftet med studien var att undersöka pedagogens kunskap om barns sorgereaktioner, 

bemötande samt medvetenhet om handlingsplanens innehåll. Vidare även undersöka hur 

handlingsplanen kan se ut. Resultatet av intervjuerna visade att de hade en god medvetenhet 

om handlingsplanen, hur de ska bemöta barn i sorg samt hur barnens sorgereakioner kan 

utspelas. Respondenterna associerade barns sorg till när föräldrarna separerar. Detta gjordes 

för att det var den sorgen hos barn de hade mött i sitt yrke. Jag valde att först intervjua 

personer jag har haft kontakt med tidigare. Detta val gjordes för att jag upplevde ämnet som 

känsligt och ville få ut kvalitativ information. De pedagoger jag intervjuade gav mig kvalitativ 

information och stämningen blev snabbt trygg. Det var en pedagog jag inte hade haft kontakt 

med tidigare, men jag upplevde samma trygga stämning med denna pedagog som med de 

andra pedagogerna.  

Det respondenterna saknade var utbildning om barn i sorg. De kunskaper de visade grundade 

sig i erfarenheter. Min tolkning är att det är få pedagoger som möter barn i sorg där en 

närstående har dött. Däremot hävdar jag att ämnet ska belysas inom förskola/skola. Studiens 

resultat visar att ämnet behöver lyftas fram eftersom att samtliga respondenter känner att de 

har för lite utbilning inom ämnet. Jag anser att barn i sorg borde nämnas i Läroplan för 

förskolan (Skolverket, 2011) samt även uppmärksammas mer i förskollärarutbildningen. Min 

önskan är att ämnet barn i sorg lyft fram mer i förskolan och i samhället. Vidare forskning 

utifrån denna studie kan fokusera på barns sorg och förskolans ansvar. Min personliga 

uppfattning är att pedagoger vill veta hur långt deras ansvar sträcker sig samt vad som 

förväntas av dem under en kris. Jag anser att det är ett viktigt ämne som alla inom förskolan 

bör ha kunskaper om. 
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Bilaga 1: Informationsbrev  
 

Hej!  

Mitt namn är Veronica Löfgren. Jag går sista terminen på förskollärarprogrammet på Campus 

Gotland.  

Jag skulle vilja intervjua några förskollärare till mitt självständiga arbete. Syfte med detta 

arbete är att undersöka vad för krisberedskap förskolan har samt vad och vart de kan finna 

mer information. Jag vill även undersöka hur pass medvetna personalen är kring förskolans 

handlingsplan. Jag vill ta reda på hur pedagoger på förskolan arbetar eller skulle vilja arbeta 

med barn i sorg samt deras kunskaper kring barns sorgereaktioner. Jag kommer att analysera 

förskolornas handlingsplaner. I min undersökning kommer jag att fokusera på barns sorg till 

en närstående. Det kan vara när en förälder, syskon eller lekkamrat har dött. Jag vill gärna 

intervjua förskollärare som har tidigare erfarenheter med barns sorg men också som inte har 

varit med om detta tidigare.  

 

Frågeställningar  

 Vilken kunskap har pedagogerna om barns sorgereaktioner?  

 Hur bemöter pedagogerna barn i sorg?  

 Vilken beredskap finns till förskolan för att möta barn i sorg?  

 Hur ser förskolornas handlingsplaner ut? 

 Hur medvetna är personalen kring förskolans handlingsplan? 

 

 

Ni får gärna höra av er om ni har ytterligare frågor.  

Jag ser framemot ert svar.  

Hör gärna av er innan Torsdag 23/10 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar Veronica.  

Email: xxx  
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Bilaga 2: Intervjuguide   
Inledningsfrågor:  

1. Vad tycker du är viktig gällande barn i sorg?    

2. Upplever du några hinder eller svårigheter med att samtala med barn i sorg?  

Berätta! 

3. Berätta om en specifik situation gällande barns sorg i förskolan?  

Inga tidigare erfarenheter:  

4. Om inte: Om något barn förlorar en anhörig vad tror du då är viktigast att ni gör 

på förskolan?  

5. Hur skulle du gå tillväga om du hamnade i en sådan situation.  

6. Har ni talat om detta i arbetslaget?  

7. Finns det en krisplan i vilket detta finns med?  

8. Har du tagit del av den? / utformat den?  

9. Vet du vad innehållet är? 

Tidigare erfarenheter:  

10. Hur gjorde ni?  Vad kände du?  

11. Vad tror du är det viktigaste att personalen på förskolan gör? 

12. Vad skulle du vilja göra? 

13. Såg ni några sorgereaktioner hos barnet?  

14. Hur hanterades dessa?  

15. Berätta hur ni arbetade med barnet?  

16. Berätta varför? 

17. Hur reagerar andra barn i verksamheten?  

18. Hur uppmärksammar förskolan detta?  

19. Vad fick ni för hjälp från förskolechefen?  

20. Vilka var involverade i situationen?  

21. Har ni en krisplan? Vet du innehållet?  

22. Har ni haft hjälp av krisplanen när något barn drabbats av sorg?  

23. Hade ni någon uppföljning? Hur gick den till?  

Avslutande frågor:  

24. Om ni har haft utbildning inom ämnet, har du lust att berätta om utbildningen? 

1. Vad vet du om ditt ansvar som förskollärare/förskolechef gällande barn i sorg?  

2. Tycker du att det finns tillräckligt med information inriktat till förskolan?  

3. Vad finns det för stödmaterial för personalen att använda till barn i sorg på 

förskolan? 

4. Har ni någon krisplan som jag kan ta del av?  

 

Detta var mina frågor. Vill du tillägga något?  

 


