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 ABSTRACT 

Döden är oundviklig. Alla kommer vi att dö och alla omkring oss kommer också att dö. 

Flera gånger varje dag förlorar något barn en förälder. Ett barn som blir kvar att överleva 

och leva i sorg. Eftersom det händer så plötsligt anser vi att ett “krispaket om arbete med 

döden” vore en självklarhet på alla förskolor som komplement till krisplanen. Där en kort 

handledning finns som hjälper arbetslaget med råd och material till att kunna arbeta med 

ämnet i barngruppen. Ett stöd till att kunna på ett professionellt sätt bemöta föräldrar och 

barn i denna nya situation, med barn i sorg. Vi bestämde oss för att göra en krisväska (se 

bilaga 1), innehållandes en bok med tema död, en docka kopplad till boken och ett 

handledningshäfte. Boken berättar ett barns möte med sorgen. Dockan efterliknar en av 

bokens karaktärer. Handledningen är riktad till pedagogerna och innehåller information om 

hur de kan arbeta kring och med detta material, råd om förhållningssätt och en checklista 

var de kan finna mer vägledning. Stoffet i materialet är baserat på kvalitativa 

samtalsintervjuer, vetenskap och forskning. 

 

Nyckelord: affekt, förskolebarn, kris, sorg, trauma,  
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INLEDNING 

När detta projekt startade var vi båda överens om att vi ville skriva och illustrera en 

barnbok. Efter en stunds diskussion kom vi fram till att den skulle vara stöttande, den 

skulle gå att använda tillsammans med barnen med intentionen att ge barnen trygghet och 

möjlighet att bearbeta ett svårt ämne. Vi dryftade olika ämnen där vi själva ansåg att stöd 

från vuxen var viktig och fastnade till slut vid ämnet döden. En snabb överblick visade att 

ämnet döden fanns representerat i barnböcker men att det inte fanns något färdigt paket att 

kunna erbjuda pedagoger när arbetslaget på en förskola behöver akut stöd i ett sådant 

arbete. Vi lade även märke till, när vi pratade om ämnet med andra, att många saknar 

material om döden för barn då de själva letat vid tillfällen då mor- eller farföräldrar dött 

och de önskat stötta sina egna barn i förståelsen för dödens innebörd. Många kan även 

tänka tillbaka på när de själva mött döden som barn och att dessa minnen ofta är av stark 

och tydlig karaktär. Monika Nyström miste sin man. I hennes blogg går det att läsa något 

som ett av hennes barn sa: “Jag vill bara vara med min pappa. Men det får jag inte!/.../ Jag 

vet att det är ord som har funnits där inne i fem och ett halvt år. Ord som inte har vågat sig 

ut. Inte förrän nu.” (Nyström, 2014). Detta visar tydligt att det tar flera år att bearbeta sin 

sorg, speciellt för ett barn. 2008 förlorade 3396 barn i Sverige en förälder (Statistiska 

centralbyrån, 2009). Så plötsligt kan det vara väldigt aktuellt i en barngrupp, på en 

förskola, att ta ställning till hur de ska arbeta med både barn, barngrupp och föräldrar. I ett 

ganska nyutgett nummer av Lärarnas tidning (2015) går det att läsa en tre sidor lång artikel 

som handlar om barn i sorg där pedagoger berättar om sina upplevelser i yrket, där de stött 

på barn som mist en vårdnadshavare. Detta gav oss ytterligare indikation på att vi i 

förskolan behöver utvecklas i denna form av arbete. Döden är ändå en självklar del av 

livet. Vi kommer alla uppleva död på något vis och vi kommer alla att själva slutligen dö. 

Ändå är detta något som inte tas upp med barn förrän i bästa fall när barn själva frågar eller 

i värsta fall när det oundvikliga händer. Att någon i barnets nära omgivning dör. 

 

År 2010 kom ett tillägg till rådande hälso- och sjukvårdslag. Tidigare hade bara barn till 

vuxna med en psykisk störning, psykisk funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom 

eller skada samt missbrukare rätt enligt lag att få information, råd och stöd. Men det nya 

tillägget ger nu även barn med en förälder som oväntat avlider samma rättigheter. Tyvärr 

så visar en rapport från Socialstyrelsen att denna nya lag inte eftersträvas. Vid ett dödsfall 

så kan flera olika samhällsinstanser bli involverade, till exempel ambulanspersonal, polis, 

sjukvård och socialtjänst. Avsaknad av rutiner, samverkan och ansvarsfördelning resulterar 

i att barnperspektivet fallerar. Vid oväntade dödsfall finns ingen rutin för att ta reda på om 

det finns barn i bilden och om det finns så ligger inget fokus på att stödja barnet. "Vi ger 

barnet en nalle och fokuserar på att stötta föräldern". Vid dessa händelser brister det i 

samhällets ansvar gentemot kvarvarande förälder och barn (Socialstyrelsen, 2013, 

s.3,7,8,16). Allt ansvar hamnar på den kvarvarande föräldern som i denna situation, precis 
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som barnet, också blir utsatt för ett trauma vilket kan, beroende på reaktion, få 

konsekvenser för föräldraskapets fungerande (Dyregrov, 2006, s. 38). Kvar är ett barn som 

i vilket fall som helst är beroende av stöd men som “..glöms bort” (Socialstyrelsen, 2013, 

s.19). 

 I förskolans styrdokument står skrivet:  

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg 

omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov 

och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete 

med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar främjas (Lpfö, 2010, s.5).  

Det är en del av det pedagogiska uppdraget, att tillsammans med vårdnadshavare erbjuda 

barn möjligheter till sorgbearbetning. Vi vill skapa en produkt som hjälper pedagoger att 

stödja barn i sorg. 

Syfte och frågeställning  

Vårt syfte med denna produkt är att skapa ett handledande material, anpassat för 

pedagoger, att kunna stödja barns sorgebearbetning. Det ger förskolan ett verktyg till att 

kunna ta en del av ansvaret för barnets välmående och ge barnet stöd. Det finns en 

differens i hur barnet drabbas av sorg ifråga om vilken relation barnet har till den döda. 

Eftersom föräldrar ofta inte bara står för en närstående utan även för skaparen av barnets 

miljö och trygghet, innebär en förälders död oftast en större traumatisk kris för barnet än 

till exempel om ett husdjur eller ett syskon dör. Vi har därför valt att begränsa vårt material 

till en förälders död men kommer att inkludera tips till material som kan användas i andra 

former av förluster gällande annans död.  

Frågeställningen inför detta arbete är: 

Vad bör fokus ligga på i ett arbete med barn i sorg? 

Vad behöver ett handledningsmaterial om döden för barn innehålla för att vara stöttande 

för barns sorgbearbetning? 

Begreppslista 

De centrala begreppen sammanfattas här för att förtydliga aspekter av detta ämne.   

 Sorg - “Sorg är en form av traumatisk kris, och liksom i andra krisreaktioner kan 

olika faser urskiljas: chock-, reaktions-, bearbetnings- och nyorienteringsfas” 

(Ovesen & Ottoson, 2015). 
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 Kris- “Psykologisk kris, svår situation, reaktionen på en livssituation där individens 

tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att hen ska kunna bemästra situationen 

utan ett betydande psykiskt lidande” (Cullberg, 2015). 

 Trauma - “Psykiskt trauma utgörs av psykisk påverkan efter en händelse av 

chockartad art” (Gleisner, 2015). 

 Affekt - “sinnesrörelse med stark känslostegring, t ex. vid häftig sorg, glädje och 

raseri” (Gleisner, 2015). 

FORSKNING OCH TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Forskning 

Döden är ett ämne som är svårt för vuxna att tala om. Det öppnar upp för diskussioner där 

den vuxna inte har ett på förhand färdigt svar (Butvilas & Markeviciene, 2013, p.24). Men 

döden är en social kunskap och barnen utsätts för död genom sagor, tv-spel och andra 

former av media (Lowe, 2009, p.1; Engarhost m fl, 2013, p.126; Lee, Lee & Moon, 2009, 

p. 251; Butvilas & Markeviciene, 2013, p.25). Olyckligtvis ger denna brist på samtal om 

döden luckor där barnen fyller i med egna erfarenheter, till exempel från tv-spel där den 

onda dör (Lee, Lee & Moon, 2009, p.259; Bergman & Hanson, 2014, s.20). Vid förlust av 

en förälder får barnet senare psykologiska utbrott i högre grad än andra och riskerar även 

att få långvariga psykologiska problem (Butvilas & Markeviciene, 2013, p.30; Haine, 

Ayers, Sandler & Wolchik, 2008, s.113). Barn behöver vuxna som vägleder dem genom 

sin sorgeprocess (Engarhost m.fl , 2013, p.126; Martell, Witt & Witt, 2013, p.38). En 

förutsättning för det är att man är ärlig och konkret från början och inte använder 

synonymer för död (Lee, Lee & Moon, 2009, p. 260; Martell, Witt & Witt, 2013, p.38; 

Bergman & Hanson, 2014, s.19). En strategi att stödja barn är att använda sig av 

biblioterapi. En bok kan hjälpa barnen att öppna för dialog där barnen får stöd i sin 

bearbetning (Martell, Witt & Witt, 2013, p.38; Lowe, 2009, p.12; Haine, Ayers, Sandler & 

Wolchik, 2008, s. 116). Även användandet av en docka kan stödja barnet i sin bearbetning 

då barnet kan nyttja den som en resurs efter sin egen utveckling (Cole & Piercy, 2007, p. 

83). Det finns ett behov hos lärare att få stöd i hur man undervisar kring ämnet död 

(Engarhost m. fl, 2013, p.127). 

Forskningsöversikt 

I ett försök att hitta forskning inom ämnet gjordes en avsökning på följande sökbaser: 

Libris, Education Research Complete,  PsycARTICLES, SwePud, Google scholar och 

Diva. Sökorden barn, bearbetning, sorg och stöd används i olika kombinationer, översatt 

till engelska och även i form av olika synonymer. Barn och död gav 249 000 träffar i 

Google Scholar men det visade sig vara många irrelevanta artiklar och studentrapporter 

som inte mätte upp till den vetenskapliga giltigheten eller det ämne vi sökte och efter 

gjorda begränsningar i sökningen blev resultatet ändå inte lyckat. Vi valde att frångå den 

sökbasen. Sökningarna på de olika databaserna begränsades genom årtal för utgivning, 
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rubriker och sist genom läsning av resterandes abstract för att välja ut de artiklar som vi 

såg aktuella för denna rapport. Antal träffar varierade kraftigt men resulterade till slut i fem 

artiklar som stämde in på ämnet och var vetenskapligt godkända. Utöver de så blev vi 

rekommenderade två artiklar från vår handledare och en kunskapsöversikt från 

organisationen Randiga huset.    

Butvilas & Markeviciene (2013) har skrivit en teoretisk översikt som tar upp hur 

posttraumatiska upplevelser för sörjande barn i ålder 3-10 år påverkar barnens förmåga till 

socialisering på emotionell, kognitiv och beteendenivå både under barndom samt i framtida 

livet. Författaren har analyserat, utvärderat och tolkat relevant litteratur som tillkommit 

genom empirisk forskning. Här tar författaren upp att de vuxna tar avstånd från samtal på 

grund av rädsla vilket påverkar barnen en tro att ämnet är tabu, medan media frikostligt 

framställer död. Sorgen beskrivs i tre stadier, den första är chock där känslan av misstro är 

som starkast. Här är det svårt att ta in vad som har hänt. Det andra stadiet handlar om 

bearbetning där en förståelse för döden eftersträvas. I det tredje stadiet uppstår acceptans 

och med det ökar handlingsförmåga och motivation (Butvilas & Markeviciene, 2013, p. 

23-26, 29).    

Engarhost m. fl (2013) har skrivit en forskningsrapport, vilken är en del av en pågående 

studie, som undersöker utbildares erfarenheter och bekymmer gällande diskussioner kring 

död i klassrummet, deras egen förmåga att ta sig an ämnet och deras attityder angående 

dödsutbilning i skolan. Frivilliga lärare i Quebec och Ontario har medverkat i 

undersökningen. I rapporten beskrivs vikten av att ge passande stöd och vägledning till 

barn i sorg då barn ofta saknar emotionellt stöd från sina egna vuxna som själva handskas 

med sin egen sorg. Förhållandet till lärare kan få negativa konsekvenser som bidrar till 

dålig akademisk prestation och beteendeproblem. 59 lärare deltog. Alla deltagarna höll 

med om att det är bra att diskutera kring döden oavsett ålder, då räknat från 4-18 år gamla 

barn. Att barn behöver hjälp i att förstå döden och att frågor kring detta är naturligt. När de 

tillfrågades vilken metod de skulle önska använda sig av vid information om död till barn 

föredrog 74% en fråga-svar-diskussion jämfört med 44% som helst föredrog direkt 

undervisning och 48% genom användning av litteratur. Lärarna indikerade på att de som 

bäst skulle ta en sådan diskussion med barn är huvudsakligen föräldrar tyckte 95,8%, sedan 

lärare enligt 66,7% och sist rådgivare ansåg 63,5% (Engarhost m. fl, 2013, p.126-127). I 

rapporten syntes det att lärarnas självvärdering erfarenhetsmässigt av döds-utbildning ofta 

påverkade hur kvalificerade de kände sig i att ta en sådan diskussion med barn. Lärarna 

kände sig osäkra inför en sådan uppgift och uttryckte saknad av träning och vägledning. 

Resultaten visar på ett behov av support i hur detta ämne ska läras ut till elever. 

Elise M. Cole & Fred P. Piercy (2007) beskriver med ett exempel hur lekterapi använder 

sig av dockor för att möta barnet på barnets nivå och inspirera barnet till en förändring 

kring barnets emotionella och kognitiva beteende. Dockor kan användas för att bygga upp 

barns trygghet men kan även vara ett verktyg för familjen till att stödja sitt barn. Artikeln 

riktar sig till terapeuter med ett fokus på hur de kan hjälpa föräldrar att anamma detta 

terapisätt hemma (Cole & Piercy, 2007, p. 83, 88).   
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Haine, Ayers, Sandler & Wolchik (2008) förespråkar en modell som kallas Transitional 

events model. Denna modell innehåller ett ramverk om vilka faktorer som är bra att 

fokusera på för att stödja ett barn som förlorat en förälder. Fokus ligger på hur den 

kvarlevande föräldern kan öka barnets möjlighet till anpassning av den nya situationen. 

Modellen uttalar en fördel till såväl olika förhållningssätt för att minska barnets stress, som 

är kopplat till olika förändringar efter dödsfallet till exempel ekonomiska svårigheter, som 

att stärka de resurser för stresshantering som finns i barnets omgivning. Det är viktigt att 

normalisera faktorer inom barnets situation, till exempel sorgprocessen, känslor och skuld. 

Barn kan tro att det är deras fel att föräldern dör men bör informeras om att så inte är fallet. 

Låt barnen prata om sin förälder och hjälp till att hålla positiva minnen levande. Även fast 

föräldern är död så går det att skapa en känslomässig förbindelse om man pratar om den 

döde och till exempel besöker dennes grav. Barn tar gärna på sig ansvar för att ta hand om 

den kvarvarande föräldern men det är inte deras uppgift. För en dialog med barnet och 

berätta att föräldern kommer bli bättre så småningom. Här behöver föräldern tänka på att 

inte lägga vuxet ansvar på barnen. Behöver en vuxen prata om sina problem så ska det ske 

med en annan vuxen (Haine, Ayers, Sandler & Wolchik, 2008, s.113-116). 

Lee, Lee & Moon (2009): Handlar om en studie som genomförts i Korea med åttio barn i 

ålder fem till sex år för att undersöka om undervisning om döden kan ge barnen en större 

förståelse för dödens fem koncept: 

Oåterkallerlighet - att en död person inte kan återgå till att bli levande. 

Slutgiltighet - förståelse för att döden är en motsats till livet. 

Orsakssamband - att förstå relationen mellan de fysiska och biologiska omständigheterna 

som kan leda till döden. 

Oundviklighet - att döden är något som inte går att undvika, det är ett naturligt fenomen 

som kommer att inträffa. 

Ålderdom - att förstå livets kretslopp med olika stadier. Födelse, tillväxt, ålderdom och 

död. 

Barnen delades in i två grupper, alla barn fick svara på intervjufrågor men sedan var det 

bara en grupp som fick undervisning via elva olika pedagogiska aktiviteter kring ämnet 

döden. Efter det genomfördes ytterligare en intervju. Alla barn hade vid första intervjun en 

jämn förståelse för fenomenet död. Men vid andra intervjun visade det sig endast vara den 

undervisade gruppens förståelse som blivit mer utvecklad. Denna artikel tar även upp att 

vuxna inte gärna vill prata om döden och att barn får sin förklaring till döden via olika 

slags medier som barnprogram, tevespel, datorspel. Detta bäddar för missförstånd då döden 

i media kan framställas som väldigt abstrakt (Lee & Lee m.fl, 2009, p.253-255, 257). 

Lowe (2009) fann källor som hon gärna ville dela med sig till andra berörda vuxna då hon i 

en analys letade lämpliga barnböcker som stöd till barn som bearbetar känsliga ämnen. 

Som skollärare har hon bevittnat hur stor inverkan litteratur kan ha på ett barns liv. Barn 

idag möter våld och död på andra sätt än tidigare, via olika slags media. Ett bra stöd för 

barn att handskas med och bearbeta egna upplevelser och erfarenheter är att ha olika 

möjligheter till att uttrycka sig själva. Biblioterapi hjälper barn att relatera till en karaktär 

och därigenom bearbeta sina egna känslor. Det är en strategi att kunna använda i 

klassrummet för att arbeta med individuella olikheter. Genom biblioterapi kan barn ges 
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möjlighet att skapa en självförståelse. Genom en lämplig bok kan barn som själva inte är i 

kris få en större förståelse för världen och andra människor i den. Den kan också skapa 

diskussioner, ge läraren en inblick i barnets liv och då ge läraren möjligheten att bättre 

kunna stödja barnet . Utbildare kan använda sig av biblioterapi som ett sätt att stödja och 

vägleda barn i deras väg mot coping och helande (Lowe, 2009, p.1-2, 7, 12). 

Martell & Witt m.fl (2013): Tar upp fördelarna med att använda biblioterapi -användandet 

av böcker för att processera sorg och öppna upp för diskussion, som en strategi för att 

stödja barnen med bearbetning av sorg. Artikeln tar upp vad läsaren behöver tänka på och 

vilka kriterier som är bra att använda sig av inför val av bok, baserat på bland annat barnets 

kognitiva utveckling och förståelse. Barn kan identifiera sig med böckerna om boken är 

vald efter dessa kriterier: “Vad behöver barnet veta, vad vill barnet veta och vad kan barnet 

förstå” (Martell & Witt m.fl, 2013, p.37-39). 

Bergman & Hanson (2014): Är en kunskapsöversikt som är framtagen av Nationellt 

kompetenscentrum anhöriga och Linné universitetet på uppdrag av Socialstyrelsen. Den 

visar på aktuellt kunskapsläge och på vilka behov som finns inom kommande forskning 

samt ge vägledning inom stöd till barn som anhörig. Rapporten tar upp förhållningssätt 

med bland annat kommunikation och att anpassning krävs till barnets förståelse och 

förmåga samt att stödet ska ske efter barnets behov och inte genom tvång (Bergman & 

Hanson, 2014, s.3, 19-21). 

 

Litteraturöversikt 

Vi sökte på bibliotek, tog hjälp av bibliotekarier och kollade upp boktips från bland andra 

organisationen Randiga huset för att få reda på vilken kunskap som finns konstaterat om 

barn i sorg och barn i kontakt med döden. Efter att ha läst bakside-texten på många böcker, 

granskat författare och sållat bort äldre böcker resulterade det i fem böcker som lästes 

igenom noggrant och antecknades av för att bilda sammanfattningar. Dessa blir en del av 

grunden vi utgår ifrån när vi smalnar av materialet till att passa olika delar av vår produkt. 

Chesterson (2011) var psykolog och psykoterapeut i Barntraumateamet inom Bup i 

Norrköping. Deras uppdrag var att inom några timmar efter att ett barn förlorat sin 

förälder, komma på hembesök och starta stödinsatser för familjer i kris. De såg tidigt att de 

var ensamma om sin typ av arbete. Spekulationer kring vad detta kunde bero på har berört 

ämnen som prioriteringar av resurser och attityden “så har man ju fått göra i alla tider” 

syftandes på familjen som får klara sig själva efter att en av föräldrarna dött. Reaktionen på 

sorg hos barn kan komma flera månader efter själva förlusten. När den kvarvarande 

föräldern mår bättre kan detta ge barnet utrymme att känna sin sorg, att barnet inte förrän 

då upplever att den kan få det stöd och den tröst som den behöver (Chesterson, 2011, s. 12, 

102-103). 

Cleve (2011) är barnpsykolog och har skrivit om några av sina unga patienter, varav en av 

dessa är en sjuårig flicka som förlorade sin mamma vid två-års åldern. Hon tar upp att barn 
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behöver få psykologiska verktyg till att kunna handskas med sin sorg. Det handlar om att 

hitta egna strategier, förhållningssätt, beteenden och nya sätt att tänka som hjälper vid 

påfrestande situationer. Hon förklarar att hon mött vuxna som förlorat sina föräldrar som 

små och som talat om att förlusten var jobbig men att det nästan var jobbigare att ingen 

ville tala om den döda med dem. Vidare berättar hon om att barn har en stark 

läkandeförmåga men att en förutsättning till att kunna läka är att hitta “... uttryckssätt för 

sina ofattbara och överväldigande känslor”. Utvecklingsfaser och barns starka driv framåt 

kan ibland göra det svårt att se hur barnet mår eller reagerar på sorg eftersom barnet 

fortsätter att lära sig nya färdigheter. Man kan tro att barnet inte förstår vad som hänt men 

blir inte sorgen bearbetad kan den återkomma vid andra påfrestande situationer. En del kan 

söka hjälp för en sak men det visar sig vara en obearbetad sorg i slutändan (Cleve, 2011, 

s.84, 117-119). 

Dyregrov (2006) är filosofie doktor och klinisk psykolog samt chef för Senter for 

Krisepsykologi i Bergen. Han har skrivit en handledning för vuxna som är inriktad på hur 

sorg kan ta sig uttryck bland annat baserat på ålder, kön och olika relationer. Här finns 

information om förhållningssätt och hur ett stödjande av barn kan gå till. Bland annat 

förespråkar Dyregrov en öppen och ärlig kommunikation. Ju mer konkret information 

barnen får ju mindre förvirrade blir barnen och de slipper själva att fylla i de hål som fattas. 

Ge barnen tid för samtal, svara på barnens frågor. De behöver svar för att kunna bygga upp 

en helhetsbild. Här tas även betydelsen av egenomsorg upp. Det är viktigt att som vuxen 

prata av sig och bearbeta sin egen sorg innan man går in som ett stöd för barn. Innehar den 

vuxna obearbetade känslor finns det risk att det är något som går ut över barnen (Dyregrov, 

2006, s. 79-80, 87, 135-136). Boken riktar sig till vuxna i barnets närhet, både anhöriga 

och pedagoger.     

Raundalen & Schultz (2007) berättar att deras praktikbaserade, krispedagogiska modell 

vilar på teorier om individens självförståelse. Professorn Aaron Antonovsky myntade 

begreppet KASAM, känsla av sammanhang. Det grundar sig på den övertygelse personer 

har, att det kommer gå som man förväntar sig. Antonovsky använde också begreppet 

coping, vilket innebär att personen i kris upplever att denne har resurser till att hantera det 

denne bombarderas av. Dessa är viktiga att ta hänsyn till när man arbetar med barn i kris. I 

boken Krispedagogik beskriver de även vikten av att stödja barnets krisprocess då detta 

blir ett hinder för barnets förmåga att lära. Det handlar om det öppna system som 

människans långa utveckling ses som, där människor i olikhet med djurens instinktdrivna 

lärande, lär under en lång tid och formas av de upplevelser de exponeras för i ett växelspel 

mellan inre och yttre processer. Det innebär att systemet under “.. utveckling kan skyddas, 

stärkas och återupprättas vid en krishantering om man gör rätt saker vid rätt tidpunkt”. 

Krispedagogiken har fyra huvudfaser: Uttrycksfasen, Faktafasen, Handlingsfasen och 

Uppföljningsfasen. I uttrycksfasen är det viktigt att samtalsklimatet blir tryggt, där har 

barnet ordet. I faktafasen ser läraren till att tala om vad som skett och svara på frågor som 

uppstår. I handlingsfasen får barnen fortsätta bearbeta händelsen på olika vis genom 

konstruktivt engagemang och till sist uppföljningsfasen där läraren följer upp barn som 

blivit särskilt berörda och avgör om det behövs någon stöttning från vårdapparaten i 

samråd med vårdnadshavare. Det är naturligt att förlora en förälder, men barn har inga 
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bemästringsstrategier för detta utan behöver lära sig dem genom vägledning från 

omgivningens vuxna. “Innan krisen går över gäller det att lägga in så många förebyggande 

komponenter som möjligt- det är detta som är krispedagogikens kärna”. Barn vill inte 

särbehandlas eller känna sig annorlunda än andra barn, men de kan vara i behov av ett 

medvetet mjukare bemötande. Motivationen till att göra saker bottnar i tron på de egna 

krafterna, vilket på engelska kallas self-efficacy, att tro på att man klarar något. Denna 

self-efficacy kan vara blockerad efter en kris. Dåliga prestationer försämrar självbilden 

men om barnet erfar att få lyckas byggs självbilden upp, därför bör man hjälpa barnet att 

utöka sin självbild stegvis men som vuxen även vara medveten om att vissa steg måste 

byggas om ifrån början (Raundalen & Schultz, 2007, s. 46-47, 50, 55, 65, 67). 

Gottberg (2007) är EQ-konsult, mental tränare, coach och arbetar som föreläsare och 

författare. Hon är även grundaren bakom konceptet Friendy vars syfte är att med konkret 

material ge pedagoger verktyg till att lära barn att lära känna sina känslor. I sin bok berättar 

hon om hur avgörande en positiv och bekräftande vuxen kan vara för ett barn som inte mår 

bra. Hon beskriver känslor som information från oss själva, genom oss själva till oss själva. 

De talar om för oss hur vi har det i vårt liv och kan också fungera som kompasser till vad 

vi behöver förändra för att kunna må bättre (Gottberg, 2007, s. 18, 27). Det har visat sig 

vid en undersökning att deprimerade barn som lekt utomhus med flygande drakar blivit 

gladare efter aktiviteten, då även gladare mätbart i kroppens hormoner. Rörelse är ett sätt 

att snabbt sätta igång “må-bra-hormonerna” (Gottberg, 2014). Med hjälp av en tolkning 

utifrån Maslows behovstrappa delar hon in våra behov i trappstegen “något att leva av”, 

“någon att leva med” och “något att leva för” (Gottberg, 2007, s.28). Det kan ligga något 

bakom barns beteende som visar på ett omättat behov, se därför till att bekräfta barnet utan 

att bedöma det (Gottberg, 2014). "Känslohjärnan" är snabbare än den "tänkande hjärnan". I 

limbiska systemet finns amygdala som är färdigutvecklad redan vid födseln. Den 

registrerar känsloupplevelser. När den språkliga förmågan ger oss möjlighet att bearbeta 

upplevelser verbalt har vi redan många omedvetna minnen. Dessa minnen kan väckas till 

liv flera år senare och få oss att reagera instinktivt (Gottberg, 2007, s.32). En förenklad 

modell till att kunna bemöta barn utan att värdera i fyra steg, i dialog: 

Jag ser att ... Exempelvis jag ser att det kommer tårar/dina ögonbryn är väldigt spända 

Jag hör att... Exempelvis jag hör att du snyftar/höjer rösten 

Betyder det att.. exempelvis betyder det att du är ledsen/arg? 

Vad kan jag göra? (Gottberg, 2014). 

 

Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna har sitt ursprung i det sociokulturella perspektivet gällande 

barnets lärande och användandet av den produkt vi har tänkt skapa, men vi har även utgått 

ifrån det psykodynamiska perspektivet i synen på det drabbade barnet som genomgår inre 

konflikter i stadier för att lära sig leva med sin sorg och därigenom formas till den senare 

vuxna individen. Fokus ligger på hur barnet ska kunna bearbeta, acceptera och få stöd i den 

situation som barnet befinner sig i.  
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Produkten har inriktats på barnperspektivet, genom samtalsintervjuer samt litteratur- och 

forskningsundersökning har vi närmat oss hur vi kan skapa förutsättningar för barns 

bearbetning av sorg. Materialet ska vända sig från pedagoger till barn på barns nivå 

(Sommer, Pramling Samuelsson & Karsten, 2011, s.40-41). 

Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv  

Krisväskan med barnboken, dockan och lärarhandledningen är kulturella artefakter, gjorda 

till att användas på ett speciellt sätt i en bestämd situation för att skapa förståelse för 

omvärlden. I handledningen har vi införlivat kunskap i artefakterna genom vår intervju-, 

forsknings- och litteraturstudie för att på bästa sätt ge barnen och pedagogerna det verktyg 

de behöver för barns sorgbearbetning av förälder/vårdnadshavare inom tema död och sorg. 

Boken och dockan är medierande redskap, ur ett sociokulturellt beaktande, och skapade för 

att på olika vis hjälpa barnet att uttrycka sig själv och förstå sin omvärld (Säljö, 2000, s. 

29-30, 80-83). Barnboken är här en resurs för pedagogen, det är en vanligt förekommande 

artefakt i förskolan som har flera användningsområden. Genom en så kallad effektiv 

högläsning då pedagog samtalar tillsammans med barnen före, under och efter 

högläsningen sker ett möte mellan individerna i gruppen som tillsammans utgör en samlad 

kunskapsbank där erfarenheter och tankar utbyts. Meningsskapandet ligger i engagemanget 

av barn och pedagog (Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013, s.20-21, 80-81). Även om 

traumat bara drabbat en person så påverkas hela gruppen. Situationen väcker frågor för 

egen del ”kan detta drabba mig”, men även om frågor kring det drabbade barnet “vem tar 

hand om Karin nu?” (Dyregrov, 2006, s. 51). Barnen som inte kan läsa kan med hjälp av 

bilderna i boken omvandla bildspråket till verbalt språk som öppnar upp möjlighet till 

diskussion och reflektion. Barn kan tolka bilderna och sedan använda sig av det, när barnen 

ser tårarna och ilskan som förmedlas via bild av bokens huvudperson kan de själva referera 

det till sina egna känslor och använda sig av det i tal och lek. Boken öppnar möjligheten 

för barn att konstruera sin egen plats och i den agera och positionera sig utifrån sina 

erfarenheter och kompetenser (Halldén, 2007, s.120-123, 139). Barnen kan med hjälp av 

boken och dockan ta sig an ämnet med olika avsikter och med dessa skapa, likt länkar i en 

kedja, en grund till sina egna erfarenheter och känsloliv samt skapa mening om den 

verklighet som de lever i (Sundgren, 2011, s. 110; Hwang & Nilsson, 2011, s. 222). 

Meningen med materialet är inte bara att tillföra det individuella barnet stöd utan även att 

lyfta ett svårt ämne för hela barngruppen och därför krävs en samverkan mellan gruppen 

och det enskilda barnet (Säljö, 2000, s. 18). Det finns många olika faktorer som spelar in 

på hur ett barn sörjer och reagerar. Från rent individuella omständigheter som ålder, 

mognad, kön, hur barnet hanterar stress samt vilken relationell position den avlidne har till 

barnet, hur relationen ser ut till de kvarvarande som omger barnet samt omständigheterna 

kring dödsfallet till omgivningens förhållningssätt (Butvilas & Markeviciene, 2013, p.25, 

29; Dyregrov, 2006, s. 41). Allt detta gör att sorgbearbetning har en grund i vilken kultur 

som omger barnet, vilka möjligheter kan erbjudas och vilka begränsningar sätts (Säljö, 

2000, s. 17). Med hjälp av integrering och språk sker medieringen i en kommunikativ miljö 

som innefattar flera barn där pedagogens roll är att vara vägledare. Vygotskij förespråkar 
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ett förhållningssätt som fokuserar på barns proximala utvecklingszon. Döden är ett väldigt 

abstrakt ämne och för att skapa de bästa förutsättningarna för meningsskapande bör 

pedagogen se till vilken nivå barnen ligger på kunskapsmässigt för att kunna utmana dem. 

Genom att placera målet strax ovanför barnens befintliga kunskap och erfarenhet och 

uppmuntra och stötta barnen till att nå den nya kunskapen (Evenshaug & Hallen, 2001, s. 

136). 

Barnsyn ur ett psykodynamiskt perspektiv  

I handledningen har vi utgått från barnet som är under utveckling och befinner sig i kris, 

som får med sina upplevelser genom livet likt en ryggsäck och vilka konsekvenser vuxnas 

förhållningssätt till dessa barn har. Med en psykodynamisk barnsyn ger vi råd om hur man 

som pedagog bör förhålla sig till barn i sorg. Enligt Sigmund Freud är familjen den primära 

miljön för lärande av sociala normer. Dödsfall i familjen stör balansen i den miljön. Det är 

händelser och erfarenheter runt omkring barnet som ger upphov till barnets beteende, det 

går inte att förutsäga barns beteende men det går att analysera i efterhand. Om pedagogen 

är medveten om barnets situation kan pedagogen ha bättre förståelse för barnets handlande. 

Ju bättre de vuxna runt barnet kan stödja och vara lyhörda för barnets behov desto bättre 

kan barnet bearbeta de konflikter och den stress som uppstår när en förälder avlider. Det 

stöd som barnet får verkar positivt för barnets personlighetsutveckling (Hwang & Nilsson, 

2011, s.48, 51). Får barnen möjlighet och hjälp att sätta ord på sina tankar och känslor får 

de mer kontroll över att förstå och styra sitt eget beteende (Gottberg, 2007, s.17). Det går 

aldrig att förutsäga ett barns reaktioner när barnet befinner sig i denna situation, men det 

finns en del reaktioner som räknas som normgivande. Exempelvis kan barnet erfara chock 

där barnet inte kan ta åt sig och förnekar att händelsen har inträffat. Tryggheten försvinner 

och barnet blir medveten om att hemska saker kan inträffa närsomhelst och projekterar sin 

rädsla på att den andra föräldern, eller någon annan inom familjen, också ska dö. Den 

rädslan kan till exempel ge fysiska åkommor som huvudvärk, hjärtklappning, tryck över 

bröstet, illamående och yrsel. Ångest, oro och rastlöshet är andra åkommor. Ibland är 

barnet mitt i sin sorgreaktion och ibland känns det inte alls. Kroppen klarar inte av att vara 

i konstant affekt så psyket går in och bedövar för att kroppen ska få vila. Det här kan ge 

föreställning om att barnet inte bryr sig men är alltså en förståelse för hur barn sörjer. 

Sömnsvårighet och nattskräck är också förekommande. Det finns olika nivåer av ilska som 

kan bubbla upp till ytan. Ilskan kan även framkallas av olika situationer, till exempel när 

ett annat barn i gruppen blir hämtad av sin mamma. “Alla andra har kvar både mamma och 

pappa men inte jag”. Ilskan kan även uppstå utan att kunna kopplas till samband med 

dödsfallet (Chesterson, 2011, s. 55-59). Barnet sätter sig gärna i centrum och kan utifrån 

det tolka händelsen till att det inträffade är dennes fel. Barnet ger sig själv en inbillad skuld 

till händelsen (Dyregrov, 2006, s. 13; Chesterson, 2011, s. 60). Därav det angelägna i att 

erbjuda barnen samtalsstöd och möjligheter samt resurser för bearbetning (Hwang & 

Nilsson, 2011, s. 205). En resurs för bearbetning är leken (Welén, 2003, s. 27). Barnboken 

kan stå för inspiration och dockan som leksaken dit barnet har möjlighet till att projicera 

sina egna känslor. Enligt Freud så är leken en form av aktivitet där barnen kan få utlopp för 
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känslor som annars är destruktiva. Barnen kan använda leksaker som en resurs för att 

avreagera sig. Erik Erikson tog perspektivet ett steg längre och uttryckte leken som en 

form av aktivitet där barnen upprepade gånger kan testa sig fram på låtsas för att skapa 

förståelse för verkligheten. Det är även ett sätt att hantera de inre konflikter som 

förekommer i barnet.   

 

OMVÄRLDSANALYS 

Vi utförde en omvärldsanalys för att ta reda på ungefär vad som finns och vad vi kan 

tillföra materialmässigt för att öka stödet till barn som befinner sig i den situationen att de 

förlorat en förälder.   

 

Barnböcker om döden 

Genom en sökning på Västerås stadsbibliotek hittades 49 barnböcker som behandlade 

ämnet döden. Sökningen begränsades genom att endast välja ut skönlitteratur för barn i 

förskoleåldern. Antalet böcker resulterade i 6 följande boktitlar:  

“Jättebra Olga!”(Gjerding & Helfer, 2010)  

“Alla små döda djur” (Nilsson, 2006) 

“Sotis- en alldeles sann historia”(Wikland, 2012)  

“Jon har ett svart hål i sitt röda hjärta”(Rottböll & Virke, 2013) 

“Dom som är kvar” (Saler, 2014) 

“Kan du vissla Johanna” (Stark, 2012) 

“Hon tänder stjärnorna nu” (Paananen, 2012). 

“Adjö, Herr muffin” (Nilsson & Tidholm, 2002)  

Fem av böckerna handlade om en släkting som dör, varav två böcker en förälder.  

Efter sökning gjord i Heby efter samma preferenser tillkom ytterligare fyra boktitlar:  

“När farfar blev ett spöke” (Aakeson, 2004)  

“Min syster är en ängel” (Stark & Höglund, 2001)  

“Mitt svarta liv” (Eriksson, 2007)   

“Vi hittar Smulbert” (Adbåge, 2009) 

 Två av böckerna handlade om ett djur som dör och de andra två om en släkting som är 

död.  

Identifiering av vilken sorts produkt som kan uppfylla både syftet och resultatet från 

omvärldsanalysen 

Syftet med omvärldsanalysen var att identifiera vad som fanns för pedagoger i arbete med 

barn i sorg över avliden förälder. Det finns flera barnböcker som tar upp ämnet död. Det 
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finns en pysselbok som heter "Sjukt viktigt" vars bilder och uppgifter går att förknippa till 

dödstemat. Det finns ett samlat pedagogiskt verktyg föreställande dockorna "Friendy" som 

pedagoger kan använda för att arbeta med känslor och självkänslan. Men vi kunde inte 

hitta något samlat material med det specifika syftet att stödja pedagogers fortlöpande 

arbete med barn i sorg. Arbete med barn i sorg anses som viktigt men efterlevs inte riktigt i 

praktiken. Det har framkommit hur viktigt det är att barn tidigt får stöd i att hantera sin kris 

för att minska risken för psykisk ohälsa. Det verkar vara ett ämne pedagoger ogärna 

närmar sig, kanske på grund av sin egen rädsla för död. Därför tänker vi att ett material för 

barn om döden behövs. Exempelvis innehållande en barnbok som barnet kan relatera till 

som är baserad på forskning och litteratur i ämnet. Ett komplement till boken i form av en 

docka som kan användas som samtalspartner och resurs i leken för att skapa förståelse och 

hjälp till att se sammanhang och ett stöd till pedagoger i form av en handledning kring 

materialet och info om förhållningssätt samt barns sorgbearbetning, även det baserat på 

forskning och litteratur i ämnet. Detta för att vuxna lättare ska våga utmana sig själva och 

våga finnas där för dessa krisdrabbade barn. Med ett konkret material på plats med direkta, 

tydliga hänvisningar underlättas ett arbete i verksamheten som skulle kunna gynna 

pedagogisk verksamhet gällande barns sorgbearbetning.  

 

UTFORMANDET 

Vid utformandet av produktens innehåll tog vi hänsyn till vad som skulle kunna 

komplettera, ersätta eller tillföra något helt nytt. Vi utgick från vad materialet skulle 

innehålla, hur det skulle se ut, hur det skulle kunna användas och vilket syfte det skulle 

fylla. Vi förstår genom den forskning vi läst att biblioterapi är ett gott hjälpmedel för barn 

att få möjlighet till att uttrycka, förstå och bearbeta det som hänt. Gottberg (2007) samman 

med Elise M. Cole & Fred P. Piercy (2007) förklarade den oerhörda resurs dockor kan 

utgöra för barns möjlighet till att både uttrycka och ta in situationer och upplevelser, därför 

sågs en docka som ett naturligt och bra komplement till vår barnbok. Vi skapar även en 

handledningsbok för pedagoger där förhållningssätt och tips i form av böcker och länkar 

kan hjälpa i ett stödjande sorgearbete för barn. Den tilltänkta målgruppen på barn är i ålder 

4-5 år.  

Ansvarsfördelning 

Sjöblom ansvarar huvudsakligen för dockan. Hon har även genomfört en samtalsintervju 

och två textintervjuer via mailkorrespondens, som hon transkriberat och analyserat. Hon 

har läst sex vetenskapliga artiklar och två böcker inom ämnet barn i sorg, som hon 

sammanfattat. 
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Liljeström Ahonen ansvarar huvudsakligen för boken. Hon har även genomfört tre 

samtalsintervjuer som hon transkriberat och analyserat. Hon har läst två vetenskapliga 

artiklar och tre böcker inom ämnet barn i sorg, som hon sammanfattat. 

Resterande arbete har genomförts i gemensam regi. 

Boken 

Utsida: Det var viktigt för oss att medvetandegöra intrycket boken ger vid en första 

anblick. Vi ville inte att man skulle bli ledsen eller få någon annan negativ känsla av 

bokens yttre. Detta var ett påhittat barns livssituation vi skulle förtälja och likväl som att 

barnet i boken har det besvärligt så innehar alla barn en gnista av hopp. Även när barn 

sörjer leker de. Titeln ska sammanfatta bokens innehåll och tydligt visa vad boken handlar 

om (Nikolajeva, 2000, s.65). Bokens titel ska skrivas i större storlek på framsidan av 

boken. Baksidan ska ha en text som snabbt skapar inblick i vad boken handlar om. Under 

den texten på bokens baksida ska vi även skriva lite kort vår tanke med boken så det 

framgår tydligt att boken är tänkt att vara ett underlag i samtalet. Vi ska även sätta dit bild 

på oss själva för ett ge ett intryck av vilka vi är som står bakom boken samt att det ger 

boken ett professionellt utseende. Insida: Berättelsen ska ha en inledning, en vändpunkt 

och ett avslut. Boken ska som helhet lyfta perspektivet sett från ett barn i kris. I boken 

kommer en figur vid namn Livsgnistan vara med. Historien ska ge stöd genom att bidra 

med ord för barn att själva kunna uttrycka sina upplevelser och tankar. Ett stöd att samtala 

kring och historien ska även bidra med en händelse att kunna relatera sin egen historia till. 

Tanken med boken är att den ska stödja en bearbetning av de känslor som uppstår då ett 

barn förlorar någon närstående. Att läsa en bok för hela gruppen gör att alla barn 

inkluderas i bearbetningen. Det blir en kollektiv process som möjliggör för synliggörande 

av alla barns reflektioner och tankar, vilket i sin tur gör att barnens kunskapsbas blir mer 

samlad (Damber & Nilsson m.fl, 2013, s.20, 46, 59).   

Dockan 

Utsida: Dockan kommer vara en gestaltning av Livsgnistan. Den ska vara “identitetslös” 

med mening att det inte ska gå att dra paralleller mellan dockan och kön, sexualitet, ålder, 

etnicitet, kultur eller religion. Detta för att skapa ett verktyg som barnen kan använda utan 

värderingar (Nelson & Svensson, 2005, s.116). Tanken är att dockan ska gå att använda 

som en resurs i kommunikation, barnet kan prata med dockan eller genom dockan, vilket 

underlättar om ämnet är känsligt (Damber & Nilsson m.fl, 2013, s.63). Genom att använda 

ett verktyg som barnen är bekanta med kan även barn utan utvecklad verbal förmåga 

kommunicera genom användandet av dockan, bland annat genom kroppsspråk. Barnen kan 

använda dockan som ett fysiskt verktyg i leken för att skapa förståelse för sin omvärld. 

Beroende på barnets erfarenhet så skapar verktyget olika sätt för barn att integrera med 

verkligheten (Nelson & Svensson, 2005, s. 41). Säljö (2000, s.81) beskriver det som att 

“..tänkandet kommer i kontakt med omvärlden via ett redskap”. Barnen använder dockan 

som ett medierande verktyg, det vill säga en fysisk resurs som används i sociala processer 
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för att skapa förståelse och lärande. Om man som vuxen är medveten om detta kan barns 

interaktion med dockan även ge ledtrådar till den vuxne om hur barnet mår och vad barnet 

behöver.     

Handledning  

Handledningen kommer att vara som en folder med olika indelningar baserat på 

förhållningssätt och tankar kring ett före-, under- och efter-perspektiv av händelsen samt 

en lista på relevanta länkar där det går att söka vägledning och böcker till pedagoger samt 

barnböcker. Tanken är att foldern ska underlätta för pedagogerna att förstå hur barn sörjer, 

ge råd inför hur det går att stödja barnet samt hur boken och dockan kan användas.   

 

Eventuellt scenario 

Ett barns förälder dör och personalen på förskolan ska ta emot barnet nästkommande dag. 

Vad gör de? Vad ska de tänka på? De känner sig tagna av situationen men förstår att de 

behöver prata ihop sig. En av dem minns då materialet de köpte in för något år sen, en 

väska som står i materialförrådet. Snabbt springer en i arbetslaget iväg och hämtar den. 

Tillsammans går arbetslaget igenom handledningen för att få konkreta råd om vad de bör 

göra. Här finns också barnbokstips om döden om de vill börja med att läsa en annan bok än 

den som ligger i väskan. En bok som är lite längre ifrån känslorna i en sorg, för att på det 

viset närma sig det känsliga ämnet försiktigt och läsa boken om Livsgnistan lite senare. 

Men de förstår av handledningen att känslor är viktiga att prata om, det ska bara ske på det 

sätt som passar just det här barnet som arbetslaget känner sedan flera år tillbaka. De ser hur 

de kan arbeta med materialet och pratar tillsammans om hur de kan använda detta i sin 

barngrupp. Detta skulle kunna ske under en liten samling med utvalda barn för att skapa 

den intimitet som behövs för att ta upp ett sådant svårt ämne, kanske kan pedagogen och 

det barn som befinner sig i den situationen att den förlorat en förälder läsa boken 

tillsammans själva första gången innan den läses för flera, om pedagogen känner sig stark 

nog att klara av att prata om sin sorg utan att bryta ihop och på det viset dela känslan med 

barnets känsla. Här fångar pedagogen upp barnen för en stund av högläsning och 

reflektion, gärna i ett rum på förskolan med minst risk för störande eventualiteter. Dockan 

kan användas som en resurs i samtalet men också som en initiering till lek kring ämnet. 

Materialets syfte är att integrera barnen kring ämnet och stödja samt arbeta med barnens 

sorgeprocess. Väskan kan ställas på en hylla, där barnen sen kan nå den, och stå öppen för 

barnen så de lätt kan ta och använda sig av väskan, boken och dockan i sin tillvaro. På 

detta vis uppmuntras kommunikation och samspel kring ämnet som är en del i processen 

att starta en sorgbearbetning för barn. Artefakterna stimulerar på olika vis barngruppen till 

ett gemensamt lärande och utforskande av kunskap.  Vi har valt att göra ett material med 

flera funktioner (barnbok, docka och lärarhandledning) därför att just flera funktioner ger 

möjlighet till flera olika aktiviteter som kan kombineras och anpassas på olika vis. Vilket i 



 

18 

 

sin tur ger barnen bättre förutsättningar för att tillsammans på ett meningsfullt sätt sätta 

ämnet i kontext med ett större sammanhang (Damber & Nilsson m.fl, 2013, s. 50-51).   

  

MATERIAL OCH METOD 

Inför skapandeprocessen av ett material som pedagoger kan använda sig av i arbete med 

barn i sorg behöver vi införskaffa kunskap om barn som sörjer, forskning och vetenskap 

om barn vars föräldrar dött och pedagogers kunskap och arbetssätt med barn som sörjer. 

Genom intervjuer kan vi få vetskap om vad pedagoger och andra berörda vuxna önskar i 

ett sådant material. 

Genom litteraturöversikt kan vi få vetskap om vad som idag finns konstaterat gällande barn 

i sorg. 

Genom forskningsöversikt kan vi få vetskap om hur det ser ut i samhället gällande barn i 

sorg och vad forskare kommit fram till. 

Sedan kan vi använda oss av detta material i vår produktutveckling för att utveckla vår 

grundidé till en prototyp. 

Intervjuer 

Samtalsintervjuer: 

Vi har valt att utföra kvalitativa, ostrukturerade samtalsintervjuer med inriktning mot den 

fokuserade intervjun. Det betyder att vi har haft ett tydligt tema med frågorna för att få ut 

relevant information kopplat till vårt arbete (se bilaga 4) men respondenterna har även 

utöver frågorna fått reflektera kring temat. Vi valde denna metod för att kunna ta tillvara på 

respondenternas olika "glasögon", det vill säga deras syn på vad som de anser är viktigt 

och vad som är betydande i förhållningssätt och arbete med barn i sorg. Vi presenterade 

vår produktutvecklingsstrategi för att påvisa intervjuernas betydelse i utformningen av vår 

produkt. Detta gjorde vi i stöd av en bild (se bilaga 2) som illustrerade de olika 

komponenter som vi valt att använda oss av och hur vi tänkt gå tillväga, från 

införskaffandet av kunskap till färdig produkt. Efter att ytterligare berättat var vi tänkt att 

produkten ska användas fick respondenterna svara på frågor knutna till produkt och attityd 

kring ämnet barn i sorg. Att följa temat gör den kommande analysen av materialet lättare 

att genomföra (Bell, 2006, s. 161-162). Frågorna är av art öppna, där en dialog mellan 

intervjuare och respondent kan förekomma genom eventuella följdfrågor (Esaiasson, 

Gilljam & Oscarsson m.fl, 2012, s. 229). 

Urvalet respondenter är människor som utifrån sin roll i yrke eller liv känns aktuella i den 

situation där produkten är tänkt att användas. Vi har även valt att inkludera människor med 
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och utan erfarenhet av arbete med barn i sorg. Detta för att få en nyanserad bild av vad som 

kan önskas ur ett sådant material. 

Respondenterna är följande: 

Förskollärare 1 som har erfarenhet av arbete med barn i sorg. Hen har yrkeserfarenheter 

från barnhem, barnklinik, lekterapi, barn med utvecklingsförseningar samt trettio åren i 

yrket som förskollärare. Hen ingår även i barnhälsoteamet på enheten och uppdaterar sig 

kontinuerligt genom forskningsrapporter. 

Förskollärare 2 som inte har erfarenhet av arbete med barn i sorg. Hen har arbetat inom 

yrket i två och ett halvt år. 

Förskolechef som har erfarenhet av arbete med barn i sorg. Hens yrkeserfarenhet består av 

många år inom förskolläraryrket och cirka elva år som förskolechef. 

Barnskötare som har erfarenhet genom att ett barn på avdelningen förlorat en förälder, 

arbetat inom yrket i 10 år. 

Förälder som har erfarenhet genom egna barn som är i sorg efter att ha förlorat sin ena 

förälder. Hen är även utbildad beteendevetare. 

Representant från organisationen Randiga huset som har erfarenhet både i livet och i 

arbetet med barn i sorg. 

Etiska aspekter 

Inför detta arbete så har de fyra forskningsetiska aspekterna tagits i beaktande. I syfte att 

skydda våra respondenter och ge oss en vägledning i det ansvar vi har som forskande 

studenter så har vi inför varje intervju verbalt eller via mail (se bilaga 3) informerat våra 

respondenter om deras rättigheter. Enligt informationskravet har vi informerat 

respondenten om vårt syfte med projektarbetet. Enligt samtyckeskravet har vi informerat 

respondenten om att intervjun sker på frivillig basis och kan när som helst avbrytas. Vi 

talade om att ifall en sådan situation uppstår så kommer ingen tidigare given information 

komma med i varken rapport eller produkt. Enligt konfidentialitetskravet har vi erbjudit att 

inte namnge respondenterna eller beskriva deras uppgifter på ett sätt som inbjuder till 

identifikation. Till sist så har vi enligt nyttjandekravet även delgivit respondenterna att 

deras uppgifter endast kommer att användas i forskande syfte i detta arbete. Ingen av 

respondenternas delgivna information kommer att nyttjas till andra ändamål än till denna 

rapport och utformande av produkt (Vetenskapsrådet, 2010, s. 1-17). Vi var även medvetna 

om att vår inställning till uppgiften, vårt kroppsspråk och våra signaler kunde påverka våra 

respondenter i samtalsintervjuerna (Bell, 2006, s. 167).       

Transkription 

För att på bästa sätt kunna ta tillvara respondenternas information så har vi gjort 

ljudinspelningar av de intervjuer som var möjliga. Det hjälper att få svaren så exakt 

återgivna som möjligt. Sedan har vi transkriberat intervjuerna det vill säga lyssnat på 
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intervjuinspelningarna och skrivit ner allt som sagts, ord för ord. Detta för att lättare kunna 

analysera, se samband och jämföra data (Bjørndal, 2005, s. 72, 86). 

Innehållsanalys 

Efter transkribering så har texterna analyserats genom tematisk analys. Varje text har lästs 

igenom flera gånger och det som varit relevant för vår frågeställning har markerats. Den 

adekvata texten har sedan grupperats enligt olika teman som sedan sammanfattats. De två 

grundande teman vi kunde finna i vår analys av respondenternas svar består av 

kommunikation och miljö. Alla respondenter reagerade positivt på idén om materialet. 

Resultatet av den tematiska analysen redovisas nedan. 

Kommunikation 

Samtal. 

Alla respondenterna angav samtalet med barnet som en central del av vad som anses 

viktigt när det gäller att hjälpa ett barn med sorgearbete. De pratar alla om samtalet på 

barnets nivå, att som pedagog vara lyhörd och öppen för barnets frågor. Förskollärare 1 

beskriver det som att våga ”..vara med och gå på osäkra marker.” Det vill säga att som 

pedagog våga samtala öppet med barnen om döden, där den vuxna faktiskt inte har något 

facit. Förskollärare 2 anser att boken och dockan kan öppna upp för kommunikation och 

dialog kring ämnet. Förskolechefen pratar om hur viktigt det är att barnet får svar på sin 

fråga och inte behöver lyssna på långa redovisningar som barn inte kan ta åt sig av. 

Barnskötaren nämner samlingen som ett gott tillfälle att prata om begravning. Föräldern 

nämner vikten av att som vuxen våga ta en dialog med det sörjande barnet. Hen beskriver 

att barn blir utelämnade och ensamma när vuxna vänder dem ryggen när de behöver 

samtala om saker. Det får hemska konsekvenser som landar i psykisk ohälsa. 

Representanten från Randiga huset ansåg att kommunikationen med barnet bör ske på 

ett konkret och ärligt sätt där inga omskrivningar för döden används. 

Uttryck. 

Alla respondenter utom barnskötaren nämner barns möjligheter till uttryck. Förskollärare 

1 ser vår produkts potential i att utveckla barns uttrycksformer och möjlighet att ventilera 

sina tidigare erfarenheter och tankar. Hen pratar även om att pedagogen ska gå igenom 

begrepp med barnen som till exempel vad ordet ledsen innebär. Förskollärare 2 talar om 

dockans möjlighet att användas av barn som verktyg i sorgebearbetning genom lek. 

Pedagogen ska ta det på barns nivå, ge barnet bekräftelse och hjälpa barnet att sätta ord på 

sina känslor. Hen pratar om vår idé gällande barnboken då hen önskar att vi skapar en 

”..tröstande och öppen bok som är tillåtande för de uppfattningar som barn har.” 

Förskolechefen beskriver också dockan som en fantastisk ide. Hen fortsätter att förklara 

hur detta är ett känt fenomen att många barn har lättare att prata om jobbiga saker till en 

docka än till en pedagog, där känslan och ögonkontakten kan bli för intensiv. Föräldern 

berättar att barn behöver få utrymme att genom lek processa sin sorg. Hen anser att de 

borde få utrymme till både detta och samtal eller andra sätt att uttrycka sig. 
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Representanten från Randiga huset menar att man ska lyssna på vad barnet säger och ta 

barnet på allvar. 

Miljö 

Olikheter. 

Alla respondenter utom förskollärare 2 och föräldern tar upp synen på olikheter och hur 

dessa spelar roll i kommunikationen till barn. Förskollärare 1 beskriver det som att man 

som pedagog behöver våga öppna upp för ett tillåtande klimat och visa på olikheter och 

likheter ”..i din familj så har ni sagt de här sakerna, för ni tror på det. I andra familjer kan 

man tänka annorlunda.” Vi präglas av olika sätt att bearbeta sorgen. Hen pratar även om 

hur olika barn kan reagera i olika utvecklingsfaser. Hen anser att det vore bra om man i ett 

material för barns sorgearbete öppnar möjlighet genom aktiviteter som är olika svåra för att 

kunna möta barn som naturligt är olika och olika mogna. Förskolechefen pratar också 

kring att det vore bra med någon form av mognadsindelning och att olika barn sörjer olika. 

En del gråter, andra blir tysta medan en del kanske blir arga. Barnskötaren menar på att 

man ska vara medveten om att alla fall är olika, att man måste ta hänsyn till situation och 

barn. Representanten från Randiga huset anser att förhållningssättet bör baseras på 

barnets ålder och mognad. 

Skapa förutsättning. 

Pedagogers förhållningssätt skapar förutsättning i förskolans miljö för barn som sörjer. 

Förskollärare 1 berättar att det är viktigt att skapa trygghet, kontinuitet och lyhördhet för 

barnet. Att som pedagog ta tillvara på de återkommande vardagliga situationerna där det 

uppstår en lugnare stund då barnet och pedagogen står öga mot öga i nuet. Förskolechefen 

tycker att vår produkt skulle kunna tillföra mycket i förskolans miljö. Hen beskriver att de 

”..har inget sådant idag, mer än vår krisplan”. Barnskötaren säger att som pedagog 

behöver du finnas där och ge den närhet och tid som barnet behöver för att skapa trygghet. 

Föräldern berättar att hen mött pedagoger som gjort hen kritisk till förskolors och skolors 

krisplaner. Hen har mötts av kommentarer som ”Vi har inte dem resurserna” och ”Vi är 

bara pedagoger- vi kan inte det här” när hen bett om hjälp för sina barn. Den förskola som 

hens yngsta barn nu går på är hen dock nöjd med då det där arbetar en pedagog som vågar 

ge barnet utrymme. Hen fasar för barnets förflyttning till förskoleklass eftersom 

förutsättningarna för barnet att sörja kommer ändras. Representanten från Randiga huset 

ger rådet att man i förskolans miljö hjälper barnet att minnas den avlidne från den tid denne 

levde eftersom det kommer hjälpa barnet att behålla minnen av sin förälder genom hela 

livet. 

Den kvarvarande föräldern. 

Alla respondenter utom förskolechefen tar upp den kvarvarande föräldern i sina svar. 

Förskollärare 1 pratar om tilliten för alla även barnet, där måste den kvarvarande 

föräldern få möjlighet att påverka. Hen lyfter även att förskolan arbetar i dialog med 

föräldrarna och att alla föräldrar bör informeras om materialet för att veta vad som finns att 

tillgå i förskolan och för att känna sig delaktiga i det ämne som bearbetas. Förskollärare 2 
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pratar också om hur den kvarvarande föräldern ska ge sitt godkännande till förskolan om 

vad som är ok att prata om, hur samtalen ser ut mellan barnen i nuläget och hur barnet 

reagerar och uttrycker sig i förskolan. Barnskötaren benämner detta som att ha en öppen 

kommunikation med föräldern. Föräldern tipsar om att det finns Facebook-grupper där 

både pedagoger och föräldrar kan söka stöd och information kring barn i sorg. Hen 

upplever dessa som väldigt hjälpsamma. Representanten från Randiga huset påpekar att 

man ska komma ihåg att barnet har två föräldrar men att en av dem är död.  

Natur. 

Förskollärare 1 tar upp naturen som en viktig källa till information där barn och 

pedagoger kan dra paralleller och se på kretslopp och livets gång. Kopplingen till de 

naturliga fenomen som ständigt sker omkring oss. Växter och djur som föds och dör. 

 

PRODUKTUTVECKLING 

Materialet Krisväska utvecklades som ett kompletterande material till vad som redan finns 

och ett bra stöd för pedagoger att starta med. Det vill säga med en tanke att pedagogerna 

sedan ska kunna tillägna sig arbetssättet och utgå från andra material som finns tillgängliga 

och på det viset kunna anpassa stödet efter barnets situation och behov.   

Boken 

Genom att göra en minneskarta över det som framkommit i intervju och litteratur skapas 

ett skelett till berättelsen bestående av sådant som förekommer och behöver ventileras för 

barn i kris. Skelettet kläs sen med konkreta situationer som barn ska kunna koppla till 

genom egna erfarenheter. Skelettet består av samtal, att barn i sorg glöms bort, känslor, 

sorgeprocessen -chock-bearbetning-acceptans-, längtan, tankar, oro, minnen och 

sammanhanget hur det var då - hur det är nu - hur kommer det att bli. Alla dessa 

komponenter vävs in i historien för att kunna fungera som underlag till dialog under 

läsning. Det konkreta i historien som barn skulle kunna relatera till är olika intryck som 

ljud, känsel, bilder och vardagliga situationer som borsta tänder, sitta i samling på 

förskolan och barnsången "Blinka lilla stjärna". Språket i boken görs enkel men med några 

svårare ord, detta medvetet för att utmana och utveckla barns språk och ordförråd (Sandvik 

& Spurkland, 2011, s.68). Situationen kring pappans dödstillfälle eller anledningen till 

pappans död utesluts från historien för att öppna möjlighet för samtal kring vad man kan 

dö av och också skapa chans för barnet i sorg att "ge" sin förälders död till pappan i boken 

och därigenom våga prata kring just den sortens död utan att behöva ha den så nära inpå 

för att på det viset närma sig bearbetning kring det. Barnet i boken är könslöst och utan 

direkt ålder i form av en siffra för att ytterligare ge läsarna möjlighet till egen tolkning av 

barnet. Vilket barn som helst ska kunna relatera till barnet i boken och på så vis få en 

förståelse för barnets situation och känslor. När hela historien är färdigskriven tilldelas 

boken en titel som sammanfattar innehållet på ett bra sätt: Livsgnistan och sorgen- Kims 
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pappa är död. Läser man titeln förstår man att boken handlar om en pappa som är död och 

att det har något med känslor att göra eftersom livsgnistan nämns. Det man inte vet är att 

när man väl läst boken blir livsgnistan inte bara en beskrivning av något känslomässigt 

som finns inuti människan, utan att det i själva verket är en liten figur som i boken finns 

med människan alltid men som inte syns. Titeln samverkar med omslagsbilden (se bilaga 

9), som både kan tolkas som frasen att barn sörjer randigt- vilket syftar på att barn går i och 

ur sin sorg, men också att bilden föreställer en förstoring av Livsgnistans kropp. 

Berättelsen i boken stöds av kompletterande bilder. Det menas att de parallellt med texten 

för historien framåt, saker som inte framkommer i texten finns att se i bilden, som till 

exempel att Livsgnistan alltid finns med på alla bilder men inte alltid står med i texten och 

vice versa (Nikolajeva, 2000, s.22, 67). För att få den bästa kompositionen på varje bild så 

ritades först idéskisser innan de slutgiltiga bilderna målades. Eftersom bildens syfte är att 

förmedla information så provades olika perspektiv för att se vilken bild som kunde 

kommunicera vår text lämpligt (Chlapowska 2003, s. 11).    

Dockan 

Dockan har fått en randig kropp som kan förknippas med barns sorgbearbetning, vilken 

kan beskrivas som randig eftersom de går in och ut ur sorgen växelvis (Barncancerfonden, 

2015), med ett grått ansikte och gråa händer och fötter. Håret är gjort av glitter och ögonen 

av svarta knappar. Allt för att ge ett sådant neutralt och icke identifierbart intryck som 

möjligt. Dockan har fått en känsloneutral mun. Här får barnen själva tilldela dockan 

känslor. Dockan är virkad och stoppad med fyllningsvadd för att ge en mjuk och 

inbjudande känsla och är i storlek ca 27 cm lång och 8 cm bred med långa armar och korta 

ben anpassad för att kunna hållas av barn i alla åldrar. Dockan har en mössa som går att ta 

av och på, tanken är att vid jobbiga samtal kan det vara skönt för barnet att ha något att 

göra med händerna. Istället för att allt fokus hamnar på barnet så kan barnet till viss del 

lägga fokus på dockan och de detaljer dockan har. En ritning av dockan (se bilaga 7) 

gjordes baserad på ovanstående premisser och är utgångspunkten för den docka som 

tillverkats som prototyp (se bilaga 8).    

Handledning 

Med hjälp av det vi fått fram i forskningsöversikten och litteraturöversikten fyller vi 

handledningen. Vi ser till vilka råd om förhållningssätt vi funnit och summerar dessa till 

kortare förklaranden. Handledningen tar sin grund i den psykodynamiska barnsynen där 

det är viktigt att se till barnets individualitet med olika erfarenheter och behov (Hwang & 

Nilsson, 2011, s. 51). Detta ska ge pedagoger en tydlig bild av hur de kan agera i 

interaktion med barn i sorg, materialet och vad som är viktigt att de tänker på. 

Informationen är uppdelad blad för blad med korta tydliga råd under rubrikerna: Inledning, 

Hur jobba med material, Bra att tänka på, Före, Under, Efter, Info tips -Länkar, Böcker för 

vuxna, Böcker för barn uppdelade i kategorierna 1-3 år och ålder 3-6 år samt Annat 

material. Foldern är i A5 storlek för att underlätta handhavande. Utsidan är randig, samma 

utförande som boken och dockan med text: Handledning, Livsgnistan och sorgen- Kims 

pappa är död (se bilaga 10). I handledningens boktips gällande barnböcker valdes titlar ut 

av de som framkommit i omvärldanalysen. Endast de som gav en seriös berättelse om död 
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och uppfyllde andra kriterier vi funnit i den vetenskap och forskning vi läst, godkändes och 

en kort sammanfattning av berättelsen skrevs med för att ge en förståelse för barnboken 

och underlätta för pedagoger i urvalet av dessa. Övriga kriterier som vi utgick från i 

godkännandet av barnböcker var till exempel att de inte skulle innehålla synonymer för 

död, inte inge falska förhoppningar om att återse den döda, inte innehålla “snabba fix” som 

ger sken av att sorg går över så fort man ersätter den med något nytt och att barnböckerna 

inte skulle inneha ett för komplicerat eller hårt språk i sin text.  

UTVÄRDERING 

För att se om vår produkt är något som kan användas i verksamheten så utfördes 

utvärderingen under en veckas tid på en förskola. Utvärderingen gjordes med hjälp av en 

enkätundersökning, ett personligt utvärderingsmöte med förskolechef och förskollärare på 

förskolan samt ett utlåtande från en transaktionsanalytiker spec. psykoterapi. Av dessa 

utvärderingsmetoder skapade vi oss en bild om vad som skulle kunna förfinas i vår produkt 

för att kunna utöka materialets kompetens ytterligare.     

Enkätundersökning 

Vi valde att utforma en enkät som kan ge oss indikation på om vi har uppfyllt det mål som 

vi tänkt med produkten. Att se om vi med vår produkt fått med ett bra innehåll med ett 

tydligt fokus på barnen. Det var viktigt för oss att veta att materialet var lättillgängligt för 

pedagoger att ta till i sitt yrkesutövande. 

Vi granskade forskningsfrågorna och övervägde hur vi skulle kunna få svar på om vi 

lyckats uppfylla vårt syfte med vår produkt.   

Frågorna vi kom fram till skulle kunna ge svar som visar på det. 

Enkäten (se bilaga 5) innehar fyra frågor varav första frågan består av en likertskala där 

känslan för produktens tillgänglighet uppskattas sedan följer tre öppna frågor gällande 

inställning till materialet varav den sista utgör en fråga om något önskas tilläggas (Bell, 

2006, s. 138, 219). 

Produkterna lämnades in hos en på förhand utvald förskola under en veckas tid där alla 

pedagoger fick möjlighet att testa och känna på materialet. Materialet lades i förskolans 

språkrum för att ge utvärderandet av produkten en ostörd miljö. Enkäterna lades 

tillsammans med materialet för att kunna ifyllas i lugn och ro. Samtidigt lämnades ett 

introduktionsbrev (se bilaga 6) för utvärderingen till varje avdelning.    

14 pedagoger valde att delta i enkätundersökningen. 

78,5% ansåg materialet som lätt att begripa, 21,5% ansåg att en del av materialet var 

begripligt och ingen upplevde materialet som svårt. 



 

25 

 

När det gällde handledningen upplevde 92.9% att den var stöttande och gav ett bra 

underlag med goda tips. Resterande procent svarade inte på frågan. 

På frågan om vårt material gjort någon skillnad i tanken inför arbete om döden med barn 

svarade 21.4% nej, 14.3% blankt och 64.3% svarade ja. Motiveringarna bakom dessa svar 

var skäl som att boken vara passande att läsa, gav pedagoger verktyg, att forskningen 

gjorde skillnad eller att det föll sig naturligt redan att diskutera döden med barn. 

Under tillägg uppgav 78.6%  positiv respons, medan 21.4% svarade blankt och 7% kom 

med negativ respons. Av de positiva framkom konstateranden som att iden är toppen, att 

dockan är bra gestaltad, ett inspirerande komplement till boken och mycket beröm för ett 

gott arbete i olika former. Av de negativa framkom konstateranden att boken var mer 

lämpad för äldre barn, att berättelsen var spretig och att språkbruket med lite svårare ord 

gör det svårt att få fram en helhet för förskolebarn. 85% av tilläggssvaren var 

konstaterande medan 21.4% svarade med ytterligare frågor. Frågor som kom upp var 

följande: Borde Livsgnistan fått en mer framträdande roll? Vad hände med Kim och 

Livsgnistan senare? Behöll de kontakten? Kan ens egen livsgnista förenas med någon 

annans om den dör? Hur dog pappan? Gällande vad vi pedagoger ska säga till barnen i en 

barngrupp där föräldrar tycker helt olika, hur gör vi då? 

Utvärderingsmöte 

Tillsammans med en förskolechef och en förskollärare satte vi oss ner och diskuterade 

produkten. Detta skedde på samma förskola som enkätformulären lämnats till och 

produkten hade då funnits på förskolan i en vecka. Under mötets gång kunde vi ventilera 

vad som framkommit under veckan. Förskolechefen och förskolläraren skulle här kunna ge 

en bild av vilka tankar och reaktioner som florerat bland pedagogerna på förskolan under 

utvärderingsveckan. Detta för att få flera perspektiv på materialet och dra nytta av det 

kollegiala lärandet. 

Det framkom under mötet att kollegorna inte hunnit prata så mycket med varandra då det 

varit under en sådan begränsad tid som en vecka. De menade att om materialet istället legat 

på förskolan i 14 dagar hade personalen fått mer möjlighet till samtal med varandra. Vi 

hade i alla fall ett givande utvärderingssamtal där vi fokuserade på materialets olika 

utformanden och tankar hos förskolechef och förskolläraren. En tanke som väckts hos 

förskolechefen var behovet av ett sådant material. De har i nuläget en krisplan och en 

krislåda men dessa är mer riktade mot de vuxna i verksamheten. Hen uppskattade att vårt 

material riktades till barn på barns nivå. Gällande boken sa förskolläraren att man behöver 

läsa igenom den innan man läser den i barngrupp då man som pedagog kan bli väldigt 

berörd av de starka känsloyttringarna som berättelsen gestaltar. Annars får man utse den 

“starkaste” på avdelningen som får läsa boken, det är ju olika för alla vilken fas man själv 

är i livet. Vidare pratade vi tillsammans om texten i boken som var stor, det kan vara 

lättare att hitta i en mindre text som är mer överskådlig. De båda upplevde att boken var 

öppen för barn och pedagog att göra till sin egen genom tolkningar och påhittade 

föreställningar som gynnar till vidare samtal. Det var bra att Kim inte hade ett förbestämt 
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kön. Förskolechefen menade även på att det inte skulle göra något om hela boken var i en 

mindre storlek. En tanke de båda haft var att boken bör läsas i mindre barngrupper där 

barnet i kris inkluderas tillsammans med de närmaste vännerna, eftersom barnet annars kan 

känna sig väldigt utsatt i en stor barngrupp. Förskolläraren lyfte en situation hen tyckte var 

bra i boken då Kim inte vill bli tröstad. Det är bra att kunna tala om att det är ok att inte 

vilja bli tröstad och att det är ok att “inte vara sig själv” när känslorna tar överhand. 

Förskolechefen hade också fastnat för den meningen i boken där Kims fröken säger att 

Kim inte varit sig själv. Hen utvecklar att det är så med vuxna, att vi kan säga ord som sen 

blir så tokigt i barns öron. Vi måste verkligen vara noga med hur vi säger saker. Dockan 

hade precis rätt form, storlek och färgval, ansåg de båda. Den upplevs neutral och 

fantastisk både som komplement till boken och resurs i samtal med barn. Gällande 

handledningen tyckte de båda att det var lätt att hitta i registret med tydliga rubriker och 

information. Texten var utförlig och tog upp många bra tips. Hade den varit kortare skulle 

man som pedagog bli tvungen att leta fram mer information själv via länkar och dylikt 

vilket tar tid som man kanske inte har, bättre att bli påmind om saker man kanske redan vet 

i sådana fall. Det fanns saker i handledningen som påminner om det värdegrunden säger. 

De sa även att det var skönt att ha all text samlad i en folder där man enkelt kan leta upp 

det man vill läsa i innehållsförteckningen. Förskolechef undrade varför vi inte tagit med 

musiktips i handledningen. Avslutningsvis har vårt material inspirerat förskolechefen att 

revidera verksamhetens egen krisplan då hen sett att det material som finns vänder sig i 

huvudsak enbart till de vuxna på enheten. 

Utlåtande från transaktionsanalytiker spec. psykoterapi 

För att få en professionell bedömning utifrån en psykiatriskt perspektiv på huvudsakligen 

handledningen lämnades handledningens text under en vecka för utlåtande till Ulf 

Hedqvist, Certifierad Transaktionsanalytiker, ECP-European Certifaicate of 

Psychotherapy, Universitetsadjunkt Mälardalens Högskola. Han fick även bläddra i 

barnboken vid ett tillfälle för att få en föreställning om materialet som helhet. Detta för att 

ge oss en respons på om innehållet i handledningen är lämplig att tillhandahålla i 

pedagogers arbete med barn i kris. 

Hedqvist tyckte att väskan med bok, docka och handledning var en ljuvlig idé i ett 

angeläget ämne. Han gav goda ord om bokens text, disposition, språk och bilder. Han 

kunde även se att fler verksamheter än förskolan skulle kunna ha användning av ett sådant 

här material. Verksamheter som socialtjänst, psykiatrin mm. Han lämnade ett skriftligt 

utlåtande om handledningen och här följer hans reflektioner: 

"Det finns ju inga direkta fel i ert material och allt ni skriver är relevant, däremot så tycker 

jag att ni överarbetat materialet. Ni kan dra ner det till max 2 st A4 sidor och ta med bara 

det som är absolut nödvändigt. Det finns en risk att personalen kommer att känna sig styrd 

av materialet och att dom känner att det inte finns utrymme för egen kreativitet. Du vet, 

hela ert koncept är så starkt, så det behövs inte så mycket detaljstyrning utan tillåt 

personalen att tillsammans med barnen/barnet använda materialet efter eget huvud. Jag tror 
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hela er idé och ert koncept blir bättre och starkare så. Det är möjligt att ni överengagerat er 

av någon anledning, vilket är fullt förståeligt, eftersom det är ett engagerande ämne. Det är 

också möjligt att ni ska ha länkar och böcker separat så att ni har handledningen (max 2 

sidor med det viktigaste) och sedan Tips med länkar och böcker separat för de som blir 

extra intresserade. Då tror jag att det skulle bli riktigt bra." 

SAMMANSTÄLLNING OCH PRESENTATION AV RESULTATET 

Produkt 

Krisväskan som riktar sig till barn sörjandes en förälder innehåller en barnbok, en docka 

och en handledning. 

Väskan är vit, dockan, barnboken och handledningen är randiga i ett upprepande 

färgmönster. På detta viset skapar vi föreställningen att materialet hör ihop, men 

komponenterna går att användas var för sig. Tillsammans bildar de en helhet, ett stödjande 

material som inte förknippas med kön, nationalitet eller religion. 

Vi kom fram till att materialet behövde innehålla rak och lättillgänglig information som är 

anpassade till de som är tänkta att använda sig av det. När det gäller barn behöver faktorer 

som ålder, mognad, kulturtillhörighet och personlighet räknas in och avgöra vad som är 

lämpligt att använda. Vi tänker att vårt material går att använda på olika vis i olika 

kombinationer, bara pedagogers och barns kreativitet sätter stopp för vad som är möjligt. 

På det viset är materialet ett gott stöd att anpassa till olika barngrupper. För barn ur ett 

barnperspektiv öppnar materialet för samtal där barn blir stöttat genom att få möjligheten 

till kontroll, genom att mötas av förståelse och vuxnas vilja att svara på barns frågor. Fokus 

i denna typ av material behöver riktas till barnet som en psykodynamisk varelse, påverkad 

av yttre och inre händelser och som är i behov av stöd för att bearbeta sin sorg. Hela 

barnets värld har kommit ur balans då en förälder, som alltid skulle finnas där, försvinner 

och dör. Något som varit barnets grund att stå på. Beroende på barnets ålder och utveckling 

är konsekvensen olika men i alla fall negativa. Händer dessutom mer kring barnet blir 

konsekvenserna ännu allvarligare. Genom stödjande insatser av förstående vuxna kan barn 

få hjälp att bearbeta sin sorg och lära sig olika bemästringsstrategier som till exempel 

genom nya sätt att tänka, se och förstå sina känslor eller beteende. 

Prövande 

I utvärderingen framkom att majoriteten av pedagogerna som medverkat i 

enkätundersökningen på förskolan tyckte att materialet var lättillgängligt och lätt att förstå 

samt att det var stöttande och gav möjlighet till egen reflektion om ämnet. Det visar på att 

flera pedagoger skulle ha möjlighet att kunna stödja ett barn i sorg med hjälp av vårt 

material. Samtal är ett centralt inslag i stödjandet av barns sorgebearbetning. Vårt material 

öppnar möjlighet för det i mötet mellan pedagog och barn på barns nivå med hjälp av bok 

och docka. Eftersom berättelsen i boken är öppen så finns det stort utrymme för samtal och 
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anpassning till det individuella barnets situation och upplevelser. Karaktärernas bakgrund 

och intentioner i boken går alltså att reflektera kring tillsammans i boksamtal. Känslor är 

en stor del av sorgebearbetningen och i boken tas tydliga känsloyttringar upp i olika 

situationer som skapar möjlighet för barn samman med en vuxen att se på tillsammans och 

skapa förståelse för hur känslor och tankar kan påverka en själv som person. Dockan 

passar storleksmässigt bra i ett barns lilla hand och är en konkret resurs för barnet både i 

samtal och i lek. Handledningen upplevdes utförlig men med en risk att kännas överarbetad 

med väldigt styrande inslag till hur materialet skulle användas. Konceptet i materialet är 

starkt nog att driva kreativa barn och pedagoger framåt i bearbetningen av detta ändå.  

Reflektion över produktutvecklingsprocessen 

Vi gjorde redan i början av arbetet en ritad strategisk modell av hur vår 

produktutvecklingsprocess skulle gå tillväga. Detta för att tydligt kunna visa för de vi 

intervjuade vad deras svar hade för roll i vårt arbete med materialet. Det visade sig att den 

fungerade bra även för oss att tydliggöra vårt gemensamma arbete och gav oss en tydlig 

ledstjärna att sträva mot. Vi utgick först från intervjuer för att få fram vad pedagoger skulle 

tänkas vilja ha i ett material likt vår idé. Vid analys av svaren från våra intervjuer 

upptäckte vi ganska tidigt en viss mättnad i respondenternas svar. Var det våra frågor som 

lockade fram dessa liknande svar hos alla? Eller kanske vi omedvetet påverkade 

respondenternas svar då vi själva var väldigt engagerade i ämnet? Vi var medvetna om hur 

dessa faktorer kunde påverka våra respondenter till att tänka på specifika saker i och med 

våra egna betoningar på ord eller kroppsspråk. Slutmaterialet gav oss dock en god 

början.  Sedan såg vi till de vetenskapliga artiklar och litteratur som fanns om ämnet och 

lyckades bra med att avgränsa våra sökningar så materialet blev lätt att arbete med. Vi fick 

även god hjälp från bibliotek och organisationen Randiga huset som tipsade om läsvärt 

material. Ämnet var tungt då vi läste om barn som förlorat sin förälder och de följder som 

kom med det, så det blev många tårar under processens gång. Vår research var god och 

underlättade sedan skapandet av vår produkt, krisväskan med innehåll. Under hela 

processen var vi noga med att planera in när vi skulle ha saker färdiga, hur och när vi 

skulle träffas och såg hela tiden till att vara aktiva i arbetet för att föra processen vidare. Vi 

kompletterar varandra bra och hade en god arbetsrelation. Nu i efterhand är det 

fascinerande att se vår grundidé och hur den skiljer sig från vår prototyp vi skapat. 

Grundidén bestod av barnbok med en berättelse samt övningar av många olika slag i 

ämnen som drama, bild, boksamtal med flera och en docka som skulle heta Livsgnista. Det 

skulle vara stöttande för barnet som förlorat en förälder. Sedan tillkom idén om en 

handledning och en låda som sakerna skulle förvaras i. Lådan utvecklades till att istället bli 

en väska. Vi tyckte om symboliken i att vårt material skulle vara något man tar med på en 

resa. Med resa menar vi barnets början till att bearbeta sin sorg där man som pedagog kan 

följa med. Vi fick även ta bort en del av våra grundplaner för att kunna hinna klart med de 

produkter vi slutligen bestämt oss för. Några övningar blev det inte, men det är en idé vi 

sparar till eventuell utveckling av materialet. En del saker har alltså tagits bort medan 
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andra tillkommit. Dock har vi hela tiden strävat efter att produkten skulle vara stödjande 

för barnet vilket har följt genom produktutvecklingsprocessen som en röd tråd.  

VIDAREUTVECKLING 

Handledningen arbetas om till att innehålla formuleringar som ska uppmuntra till 

personalens kreativitet men vi har valt att behålla textmängden och fortsätta ha texten 

samlad i en folder. Vi har mer noggrant tittat på hur vi formulerat vår text för att försöka 

undvika att detaljstyra arbetet men fortfarande ge ett fullgott stöd som kan ge bekräftelse 

på det pedagoger också redan vet. 

Vår bok har ett svårare språk vilket gör den lämplig för de äldre barnen men textmässigt 

finns det möjlighet att anpassa språket vilket i sin tur skulle kunna utvecklas till en bok 

anpassad för de mindre barnen. Samma ämne men med fokus på de yngre barnens 

förståelse och erfarenhet.   

Materialet skulle kunna kompletteras med förslag på aktiviteter i till exempel drama, bild, 

musik och boksamtal som ingriper dockan på olika vis. Aktiviteterna skulle kunna kodas 

till att möta upp olika mognadsgrader, från lätta övningar till lite mer svårare. På det viset 

kan pedagoger skräddarsy aktiviteterna utifrån det klimatet som råder i den aktuella 

barngruppen. Antingen gå in ytligt på ämnet eller göra en fördjupning. 

Vi har även stött på en önskan om att med enkla medel utveckla krisväskan till att även 

passa skolbarn. Då tänker vi att man använder dockan mindre ju äldre barnen blir och 

kanske även kompletterar med ytterligare en bok för att få in ett äldre barns perspektiv på 

situationen. 

Organisationen Randiga huset har visat ett intresse för vår produkt och önskar se vår 

prototyp. Vi kommer inom nära framtid åka till Stockholm för att visa upp den. Möjligen 

har de ytterligare idéer till hur man skulle kunna utveckla denna produkt vidare. 

DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Diskussion 

Som artefakt tycker vi att produkten uppfyller det tänkta behov vi menat att ge den. 

Egentligen kan vi se att det vi skapat består av flera produkter som tillsammans benämnts i 

begreppet material. Väskan har redan en kulturell betydelse, den ger intrycket av något att 

ta med på resa. Den utgör samlingsbegreppet, som i att flera saker hör ihop det vill säga 

packningen som man tar med. Likt en artefakt med flera underartefakter. Vi har egentligen 

utvecklat fler produkter i en. Det är en resa att påbörja en bearbetning av sin sorg och 

symboliken med resväskan blev som en fin förtydligande av detta. Artefakten är införlivad 

av den kunskap vi letat fram och vi har med den kunskapen gett resväskan och dess 

innehåll ett bestämt användningsområde. Det betyder inte att vi bestämt exakt hur det ska 
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användas utan mer skapat ett verktyg för en viss sorts arbete. Det kan jämföras med 

pennan. Den skapades för att kunna skriva och rita med, men den avgör inte vilka bilder 

konstnären ska rita eller vad författaren ska skriva. Utan den är och förblir ett verktyg för 

utövaren att använda efter bästa förmåga. Krisväskan som framkommit ur detta arbete är 

alltså inte tänkt som ett material som är fastställt utan är menat att ses som en rullator för 

pedagoger att börja med. När de tagit till sig tanke- och arbetssätt och känner sig bekväma 

med att arbeta med detta ämne så kan deras egen kreativitet styra efter barnens behov. 

Boken om Kim och dockan Livsgnista är menade som inspiration till hur man kan arbeta 

med andra böcker som kanske är mer angelägna i just den situation som barngruppen 

befinner sig i. Detta är något pedagogen kan avgöra själv gällande sin egen barngrupp.  

 

Språket i boken har vi- med tanke på Vygotskijs proximala utvecklingszon, tagit med lite 

svårare ord i som till exempel skråla, gräddade, tumlar och piruett. Detta för att utmana och 

stimulera barn till att utveckla sitt ordförråd. Kommunikation är en viktig grund i det 

samhälle vi lever i och böcker kan ge oss kunskap inte bara genom det ämne de innehåller 

utan även genom de begrepp som används i den. En god ordförståelse gynnar 

kommunikationen som i det sociokulturella perspektivet är fundamentalt. Kommunikation 

är en stor del av grunden till att kunna samspela. I vår utvärdering blev språket i boken 

kritiserat för att det med sina svårare ord gör helheten problematisk för förskolebarn att 

kunna ta till sig och förstå. Det är sant! Skulle förskolebarnen sätta sig ned och läsa igenom 

boken skulle den antagligen inte kunna ge dem en färdig helhet. Men boken är inte tänkt 

att användas så. Boken är tänkt att läsas tillsammans med pedagog och andra barn medan 

bilderna också studeras. Det är tänkt att gruppen under läsningen ska stanna vid varje sida 

och tillsammans reflektera kring vad det är som händer i situationen i boken. Detta framgår 

i handledningen under rubriken “Exempel på hur man kan jobba med materialet”, där en så 

kallad effektiv högläsning rekommenderas. Det betyder att man som pedagog ska samtala 

med barnen före, under och efter att boken lästs. Varför vi valt att göra så har igen sin 

grund i det sociokulturella perspektivet att lärande uppstår i samspelet. Genom samtalet får 

barnet möjlighet att delge sin egen erfarenhet och tanke samt ta del av de andras 

erfarenheter och tankar. Genom dessa boksamtal tänker vi att barnets kunskap om döden 

och sorgen utvecklas och bearbetas senare vidare i lek och andra samspel.  

 

När ett barn förlorar en förälder är det tydligt att det påverkas psykiskt av den kris den 

utsätts för. Barndomen är enligt psykodynamiska perspektivet det som formar människan 

personlighet. Att inte stödja små barns sorgbearbetning blir alltså en konsekvens som 

påverkar barnets senare personlighet. Händelser formar barnet till att senare omedvetet 

agera på vissa sätt i andra situationer. Psykisk ohälsa är ett bevisat faktum efter att man 

som liten förlorat sin förälder. Vi är förvånade över hur lite resurser och samverkan det 

finns mellan de instanser vi har i samhället som kommer i kontakt med barn som förlorar 

en förälder. Vad beror det här på? Har vi på vägen förlorat en del av medmänskligheten? 

En del svar vi stött på till varför det idag ser ut såhär är hypoteser kring att det i grunden är 

en prioriteringsfråga, att det kan bero på avsaknad av resurser eller att det kan vara en del 
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av samhällsutvecklingen då vi förr hade som tradition att vid dödsfall vända oss till kyrkan 

för stöd. Dit alla släktingar och vänner sedan kom för att sörja tillsammans. Att vi som folk 

isolerat oss så pass att begravningen numera är till för endast de närmsta i familjen och att 

vi idag lever efter ordspråk som “Ensam är stark”, “Sköt dig själv och ignorera andra”. 

Kring dessa barn som sörjer kan det stå vuxna som vänder ryggen till för att det är 

känslomässigt ansträngande. Döden är besvärlig att prata om och uppleva, därför kan 

vuxna se det som något en yrkesprofessionell bör ta tag i och försvarar sin egen ignorans 

med att det inte tillhör de egna arbetsuppgifterna, att någon annan får ta hand om det där. 

För det är känslomässigt ansträngande! I vår handledning har vi verkligen gått in för att 

stolpa upp det man som vuxen behöver göra. Det vem som helst kan göra för ett barn som 

sörjer. Vi ville visa på att det inte är svårt eller omöjligt, “bara” mödosamt.  

 

Vid utvärderingen bjöd vi in två olika professioner att ta del av vårt arbete, det 

utvärderades dels av en transaktionsanalytiker specialiserad inom psykoterapi och dels av 

personalen på en förskola som materialet från vår sida främst var tänkta som användare. 

De var relativt överens rörande de flesta frågor men vid frågan om hur handledningen ter 

sig så fick vi två olika reflektioner. Transaktionsanalytikern tyckte att texten i 

handledningen var för styrande och ansåg att texten skulle revideras till att innehålla det 

allra mest väsentliga samt delas upp i två olika foldrar där den ena skulle innehålla 

information om krisväskan och den andra foldern skulle innehålla tips om länkar och 

böcker. Vid utvärderingsmötet där vi pratade med förskolechef och förskollärare fick vi 

däremot ett annat svar. De tyckte att det var bra att all text innefattades i en folder och 

uppskattade att det var utförligt skrivet då de ansåg att detta var lättläst jämfört med andra 

texter de var vana vid att använda sig av. De menade att i en krissituation är det skönt med 

tydliga ledmärken att följa. Vid en reflektion oss studenter emellan så ser vi att 

transaktionsanalytikern haft ett större perspektiv när han utvärderat, där han har innefattat 

både hur pedagoger och barn kan uppleva och arbeta med materialet. Medan personalen på 

förskolan har haft mer fokus på materialet som var kopplat till barnen än att se på den del 

av materialet som var framtaget till dem. Vi tänker att detta visar på hur viktigt det är att ta 

in olika perspektiv för att kunna se en helhetsbild. Det ligger i vårt intresse som grundare 

av materialet att ta hänsyn till båda målgrupperna, alltså både pedagoger och barn. Men vi 

tar till oss tanken att det i krisartade situationer är skönt med tydliga instruktioner till vad 

man bör göra samt att för styrande material minskar friheten till egen kreativitet. Därför 

tog vi det aktiva valet att ha kvar den ursprungliga handledningen men formulera oss 

annorlunda med ord som förslag och exempel på hur man kan arbeta istället för begrepp 

som bör och ska.    

Vid läsning av barnböcker till handledningen så sållades böcker om till exempel att den 

avlidne har blivit en ängel eller kommer tillbaka som spöke och liknande bort. Hur 

kommer det sig att det finns så mycket barnböcker som tar upp döden på ett sätt som 

forskning och litteratur säger är fel? Vi tänker att det är ett romantiserande av ämnet i syfte 

att skydda barnen från starka och jobbiga känslor eller att det kanske är ett sätt för den 

vuxne att komma undan besvärliga existentiella frågor. 
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Boken om Livsgnista och sorgen - Kims pappa är död är en bok med starka 

känsloyttringar, med fokus att en förälder dör och vilka frågor som kan dyka upp hos barn. 

Vid ett temaarbete om döden i barngruppen så tänker vi att det är bättre att starta med 

lättare böcker som har mer känslomässig distans till döden. Boktips för detta finns med i 

handledningen med en kort text om vad varje bok handlar om. Boken om Kim och 

Livsgnista är uppbyggd med grundpelare ur forskning och litteratur för att barnen som 

befinner sig i den situationen att de har förlorat en förälder ska kunna relatera till Kims 

situation i boken. Den är alltså inte anpassad för att arbeta med ur ett generellt 

perspektiv.    

Slutsats 

Denna sorts material behövs! 

Något som kan stödja pedagogers arbete om död och sorg med att skapa ett tillåtande 

klimat där barn har möjlighet att ventilera sina tankar och ta del av andras. En plattform för 

barn och vuxna att mötas på. 

Utifrån det vi läst fokuseras arbetet med barn i sorg på barnets självbild och förståelse för 

sina reaktioner och sammanhang. Det handlar om att hjälpa barnet att bygga upp sig själv 

och tilliten till världen. Att på något vis stödja barnet i att få kontroll och förståelse för sig 

själv och att kunna sätta sig själv i sammanhanget. Det innebär att bli medveten om det 

som varit, hur det är nu och se till en framtid. En viktig del är också att kunna sätta ord på 

sina känslor och få veta att man inte är ensam i sin situation. Tanken bakom vår produkt är 

att den ska användas som ett verktyg för pedagoger i detta arbete. Att pedagoger med hjälp 

av bok och docka ska guida barnet på en resa som ska hjälpa barnet till självinsikt och 

början till helande. Genom bekräftelse, gemensam reflektion och acceptans. Kompetens för 

detta arbete finns i förskolan, men varje förskollärare behöver veta vad denne själv har i sin 

"ryggsäck" i form av egen erfarenhet av döden eller dödsångest. 

Handledningen behöver innehålla konkreta råd och stöd så den vuxna förstår att det är 

avgörande för barn hur de bemöts. Genom att fylla den med råd om hur man kan arbeta 

med materialet och hur vuxna bör förhålla sig till barnet hoppas vi att det skapas 

möjligheter för fler barn att få en god grund i ett sorgarbete som tar flera år. Det är inte 

barnen som är rädda för att tala om döden, det är de vuxna som är. Vår krisväska om döden 

är tänkt att hjälpa vuxna i förskolan att våga beträda okända marker tillsammans med barn. 

Marker där de vuxna inte har facit. 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

Hej, 

mitt namn är Jenny Sjöblom och jag går sista terminen på förskollärarprogrammet vid Uppsala 

Universitet. Jag och min kurskamrat Terese Liljeström Ahonen gör nu vårt stora självständiga 

arbete och har valt att framställa en produkt med fokus på döden med inriktning mot barn som 

förlorat en nära anhörig (förälder eller syskon).  Denna produkt är ett paket bestående av en 

barnbok, en docka kopplad till boken och en handledningsfolder till pedagoger kring hur de kan 

arbeta med detta material samt info om vad som är bra att tänka på.  Detta är tänkt att fungera som 

ett paket färdigt att använda när arbetslaget på en förskola behöver stöd i arbetet med 

barngrupp/barn som handskas med död. 

  

För att utveckla denna produkt ska vi ta grund i vetenskap och forskning men vi vill också gärna 

höra med de som arbetar med detta hur de tycker att ett sådant material bör utformas och innehålla.  

  

Jag undrar nu om någon hos er skulle kunna tänka sig att inom en snar framtid kunna ställa upp på 

en intervju?  

Frågorna som vi skulle vilja prata om är följande: 

  

* Vad är din spontana tanke gällande materialet? 

* Vad tänker du är viktigt att man pratar om med sörjande barn? 

* Finns det något särskilt som du skulle vilja se i ett sådant material? I sådana fall vad? 

* Är det något som du anser är viktigt för oss att ta hänsyn till eller fokusera på i utformningen av 

detta material? I sådana fall vad? 

* Finns det något mer du vill tillägga?  

  

Vi erbjuder naturligtvis konfidentialitet, dvs det personen säger kommer inte beskrivas i den 

tillhörande rapporten på ett sätt som inbjuder till identifikation. Intervjun sker på frivillig basis och 

kan när som helst avbrytas, om en sådan situation uppstår så kommer ingen tidigare 

sagd information komma med i varken rapport eller produkt.  Era uppgifter kommer endast att 

användas i forskande syfte i detta arbete, ingen av er delgiven information kommer att nyttjas till 

andra ändamål. 

Jag önskar även göra en ljudinspelning av intervjun.  

  

Med vänlig hälsning: Jenny Sjöblom och Terese Liljeström Ahonen 

  



 

40 

 

Bilaga 4 

 

1.  Vad är din spontana tanke gällande materialet? 

 

2. Vad tänker du är viktigt att man pratar om med sörjande barn? 

 

 

3. Finns det något särskilt som du skulle vilja se i ett sådant material? I sådana fall vad? 

 

4. Är det något som du anser är viktigt för oss att ta hänsyn till eller fokusera på i 

utformningen av detta material? I sådana fall vad? 

 

 

5.  Finns det något mer du vill tillägga?  
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Bilaga 5 

 

Enkät-Om Krisväskan innehållandes docka, boken "Livsgnistan och sorgen" och 

handledning riktad till pedagoger. 

 

1. Känns detta material lättillgängligt för dig (att det är lätt att förstå hur man kan använda 

det, kunna ta till sig varför och vad som är viktigt)?  Markera uppskattningsvis din känsla. 

SKALA  

 
       

 

lättillgängligt                                            tveksamt                                           svårtillgänglig 

(lätt att förstå hur jag kan använda)    (en del är begripligt)      (svår att förstå hur jag kan     

                                                                                                                      använda) 

 

2. Vad tänker du att handledningen ger dig? 

 

 

 

 

 

 
 

3. Har detta material gjort någon skillnad för dig inför tanken att arbeta om döden med 

barn? I sådana fall hur? 

 

 

 

 

 

 
 

4. Finns det något du skulle vilja tillägga? (bra/dåligt? att tänka på? tankar osv?) 
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Bilaga 6 

Hej! 

 

Vi är två förskollärarstudenter som i examensarbete håller på och utvecklar ett material 

som ska stödja pedagoger i att arbeta med barn i sorg, med fokus på när en förälder avlidit.  

 

Vi har framställt en barnbok som barnen ska kunna relatera till innehållandes faktorer som 

är viktiga enligt vad forskning och litteratur i ämnet säger, en docka som kan användas 

som samtalspartner eller en resurs i leken för att stödja barnen att skapa förståelse och 

en  handledning för pedagogen kring materialet och med info om förhållningssätt, barns 

sorgbearbetning samt boktips för både barn och vuxna och länkar till vart det går att hitta 

mer vägledning.  

 

Nu är vi i behov av er expertis, ni som arbetar på förskolan och är vana praktiker av 

förskoleverksamhet. 

Vårt material behöver nämligen utvärderas! 

Vad tycker ni om vårt material? 

Fyll jättegärna i en enkät och lägg i "Brevlådan till Terese & Jenny". 

Det är frivilligt om ni vill skriva ert namn på enkäten som ni fyller i. 

Utvärderingen kommer stå med i vår rapport men ingen av era namn kommer nämnas i 

den! 

 

Är det någon av er som vill testa materialet i barngrupp går det absolut för sig. 

Vore jättekul att höra då hur det gick! 

Skriv i sådana fall gärna en kort summering kring hur ni tyckte att det fungerade att arbeta 

med materialet på baksidan av en enkät. Dök det upp några frågor? Hur reagerade barnen? 

Det tar vi nämligen gärna med i vår rapport som vi skriver. 

 

Materialet kommer finnas här fram till 10 april kl.9:45. 

 

Väl mött! 

Tack på förhand till er som fyller i en enkät, vi uppskattar det verkligen! 

 

Med vänliga hälsningar  

Terese & Jenny 

 

PS. Önskas kontakt med oss så kommer vi finnas hos er på *****förskola fredag den 10/4. 

Mail med frågor som inte kan vänta eller dylikt tas emot på 

terese.liljestrom_ahonen.2815@student.uu.se 
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Bilaga 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


