
 

 

”Barnen serverar ett smörgåsbord, sen är det upp 

till oss pedagoger vad vi väljer att plocka upp.” 

-En kvalitativ studie om förskollärares arbete med barns tankar om döden. 
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Sammanfattning 

Studiens övergripande syfte är att erhålla kunskap om hur förskollärare upplever att barns tankar om döden 

kan komma till uttryck, samt hur arbetet med döden kan utformas i förskolan. Syftet med studien är även att 

vidare diskutera vilka faktorer som kan inverka på hur arbetet ter sig. Studien grundar sig på kvalitativa 

intervjuer med fem verksamma förskollärare och på tidigare forskning.  

Ett resultat som redovisas är att arbetet med döden i förskolan är komplext. Detta visar sig genom olika 

förhållningssätt hos förskollärarna, där hur de tar sig an arbetet främst beror på vad de lägger för innebörd i 

begreppet döden. Även andra faktorers betydelse, såsom förskollärarnas barnsyn och syn på sitt uppdrag, 

diskuteras. 

Nyckelord: Döden, livsfrågor, barns erfarenheter, Lpfö 98/16, förskollärare, kvalitativ studie.  
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Inledning  

“Liv är en förutsättning för död och död är en del av livet” (Corr, 2004, s.345, egen översättning) 

 

Socialstyrelsen (2016) redovisar att i Sverige dog ca. 91 000 människor år 2015 med varierande dödsorsaker 

och åldrar. Fahrman (1993) redovisar en liknande statistik fast från tidigare år, och lägger betoning på att det 

inte bara är ensamstående barnlösa människor som dör. Detta innebär, menar hon, att utsikterna för att barn 

på ett eller annat sätt skall beröras av döden är mycket sannolik. Döden är något som sker ständigt; varje dag 

förlorar ungefär nio barn i Sverige en förälder och varje dag dör cirka tre barn. På grund av detta är döden, 

enligt Berg och Nyström (2015), något personal i förskolan kommer komma i kontakt med någon gång under 

sitt yrkesliv, då döden är oundviklig. 

 

“Nyheterna är inte barnanpassade. Det är krig, upplopp, skadegörelse och det är män, män, män, som skjuter, 

kastar sten och bråkar.” (Knutsdotter Olofsson, 2003, s.100). Döden går inte att komma ifrån, ändå är det 

tabubelagt att tala om den i västerländska samhällen, vilket gör att många vuxna väljer att inte 

uppmärksamma den överhuvudtaget, särskilt inte i sammanhang med barn. Vuxna bör fråga sig vad som 

egentligen är viktigast, att förbereda och göra barn medvetna om döden eller skydda dem från den, menar 

Åkesson (1977). Som det ser ut nu väljer några vuxna att inte adressera döden, andra att göra det, medan 

vissa väljer att prata om den i metaforer. I detta arbete är vi intresserade av att utforska hur förskollärare 

väljer att arbeta med detta, i vilkas uppdrag det ingår att ” (...) lyfta fram och problematisera etiska dilemman 

och livsfrågor” med barnen i förskolan (Skolverket, 2016, s. 9).  

 

Anledningen till att vi valt att undersöka detta ämne, är förhoppningen om att få mer kött på benen om hur vi, 

i vårt kommande yrke, kan adressera döden med barn. Fastän vi är relativt nya vuxna i förskolan har vi ändå 

stött på barn med tankar om döden i olika skepnader, där döden för barn kan handla om allt ifrån en död 

mormor till en död växt. Vi har upptäckt en problematik och dilemman i hur vi och andra vuxna på förskolan 

väljer att bemöta barnens tankar. Att arbetet med döden kan verka svårt betyder inte att det ska undvikas, 

utan snarare att vi behöver mer kunskap om hur arbetet kan utformas.  

Begreppsdefinition 

 

Död - Begreppet död, syftar på levande, biologiska ting som kan dö. Detta kan innebära allt från människor 

till växter. Döden finns med i förskolans läroplan, av Skolverket (2016), genom att den räknas inom 

begreppet livsfrågor.    

Barns tankar om döden - Med detta avses vad barn kan tänka om döden och hur de kan uttrycka sina tankar 

kring den. 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
Syfte 

Syftet med undersökningen är att erhålla fördjupad kunskap om hur förskollärares arbete med barns tankar 

om döden utformas i förskolan. Nedanstående frågeställningar kommer särskilt att beaktas. 

 

Forskningsfrågor 

 

Hur kan barns tankar om döden komma till uttryck? 

Hur bemöts barns tankar om döden i förskolan? 

Hur kan arbetet med barns tankar om döden se ut i förskolan? 
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Bakgrund 

Döden i samhället  

Samhällssyn på döden  

Heath (2012) påstår att dagens västerländska samhällen och människor som lever i dessa har glömt bort att 

döden är en gåva. Människor i västerländska samhällen är medvetna om döden, men på ett obekräftat, 

hemligt sätt, och innehar ofta en underliggande rädsla inför den. Hon menar på att dagens människor ägnar 

lite tanke åt livets bräcklighet. Heath förklarar att det i dagens samhällen inte är lika vanligt att känna ett 

behov av att göra det bästa av livet, och tror att det kan bero på den förlorade synen på livet, kunskap om 

döden och den innehavande synen på lycka som relativ. Hon påstår att människor som bor i de rikare delarna 

av världen, numera förväntar sig längre livslängd. Trots längre livslängd är de fortfarande missnöjda och 

låtsas att deras liv är oändligt långt, där hur länge de lever plötsligt är viktigare än hur de lever, förklarar hon. 

Författaren menar på att västvärldens hälso- och socialpolitik utgår ifrån att alla vill leva för evigt, där livet 

framställs som något absolut bra och döden därför något som måste vara dåligt. Denna syn på döden och 

förnekande av den, medför att alla förväntas och blir skyldiga till att överleva, och att med alla medel kämpa 

för livet och testa gränser för uthållighet. Patienter och anhöriga i dagens samhälle begär mer och mer 

behandling. Denna syn på livet och döden gör att det inte finns någon förståelse för självmord eller 

människor med osäkerhet gällande om livet är värt att leva.      

 

Friedman och James (2003) menar på att döden som fenomen blir tabu i samhället på grund av hur människor 

talar om den. Människor undviker även att tala om döden och för vissa människor går det så långt att de har 

svårt för att ens uttala ordet död, något som visar sig genom att tala i metaforer kring den. Författarna 

förklarar att vuxna människor ofta använder sig av omskrivningar när någon dött och ger exempel som ”Hon 

har gått bort” eller ”Han har somnat in”. Bara att benämna att någon dött kan vara svårt för många 

människor, vilket verkligen visar på hur tabubelagd döden är. 

Samhällssyn på barn och döden     

Dahlberg, Moss och Pence (2012) redogör för olika sätt att betrakta barn och barndom som finns och har 

funnits i samhället. Ett sätt barn betraktas på är som “det oskuldsfulla barnet”, vilket innebär att barnet bär på 

en medfödd godhet och en vilja att söka det goda. Enligt denna syn är det samhället som “förstör” barnet och 

för det längre bort från barnets inneboende godhet. Med en sådan barnsyn blir det av vikt att skydda barnet 

från allt som kan “förstöra” det, allt som inte är gott. En annan syn på barn vilken författarna diskuterar är 

“barnet som medkonstruktör av sitt liv”. Inom denna barnsyn ses barn som aktiva och kompetenta, de är 

aktörer i skapandet av sin egen barndom. Något som betonas inom denna barnsyn är att barn är en del av en 

kontext, både social och kulturell, och är medskapare av denna. Barn kan alltså inte socialiseras in i ett 

färdigt sammanhang, utan de är med och skapar sitt liv. “När vi betraktar barn som kompetenta och sociala 

aktörer med inverkan på sina egna liv (James, Jenks & Prout 1998), så innebär det (...) att lekens innehåll har 

stor betydelse för hur barn utvecklar sin förståelse av viktiga frågor om livet” (Löfdahl, 2004, s.33). Löfdahl 

menar vidare att i leken får barnen möjlighet att gestalta sina egna erfarenheter, samt kombinera sina egna 

och andras erfarenheter och vara kreativa för att skapa nytt innehåll. Denna syn på leken förutsätter att barn 

ses som medskapare av sin barndom, inte att de endast reproducerar sådant de varit med om.   

Fahrman (1993) diskuterar hur döden är ett ångestfyllt samtalsämne i Västvärlden. Det går relativt bra att tala 

om att gamla människor kan dö eller dör, samt att djur dör. Något som däremot, enligt författaren, brukar 

vara svårare är att prata om att barn eller föräldrar kan dö. Hon tillägger att prata med barn om döden är ännu 

mer tabubelagt, särskilt när det handlar om att barn kan dö. Därför försöker vuxna rikta barnens 

uppmärksamhet till vad de anser vara mer lämpliga ämnen, enligt Corr (2004). Författaren menar vidare att 



8 
 

genom denna handling tror de vuxna att de handlar för barnets bästa, men det är en felaktig tro. Detta då barn 

uppmärksammar livsförändringar hos människor i deras närhet, även om de inte förstår exakt vad som har 

hänt. Många vuxna verkar anta att barn inte är medvetna om förluster, såsom dödsfall, runt omkring dem och 

kommer endast bli medvetna om dessa, ifall de väljer att uppmärksamma barnen om dem.  

Förskolans uppdrag 

 

”Rädsla och ångest inför döden är något naturligt och allmänmänskligt. Om vi ständigt blundar för döden och 

förnekar våra känslor, när vi tvingas möta döden, förstärks hela tiden vår dödsångest, så att det tillslut blir 

omöjligt för oss att ens tänka på den egna döden.” (Lindefors, 1990, s. 46). Likt Lindefors, funderar Åkesson 

(1977) över liknande dilemman, hon ställer sig frågan om vuxna ska göra barn beredda att möta verkligheten 

eller riskera att de oförberedda överrumplas av ett möte med döden. Corr (2004) menar att separationer och 

avslut oroar barn. De spekulerar på sina egna sätt i ämnen som de inte fullt förstår, även om de inte kan 

uttrycka vad de tänker och känner. De fångar ofta upp de vuxnas antydningar om att något annorlunda är i 

görningen, även om dessa ämnen utesluts att diskuteras i deras närvaro. “Förskolan ska komplettera hemmet 

genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt” 

(Skolverket, 2016, s. 13). Förskolans roll blir särskilt viktig när det gäller döden och sorg, eftersom, enligt 

Lindgren och Wallin (2000), många föräldrar kan ha en dålig relation till döden. Om föräldrar har svårt att 

prata om döden finns det en risk att barnen inte får någon chans att bearbeta tankar om den, då är det viktigt 

att förskolan kan erbjuda mycket utrymme för detta.  

Huntley (1996) lyfter att det är möjligt för barn att lära sig att acceptera döden som något naturligt; en del av 

livet precis som att födas, sova, skratta och liknande. Negativa känslor kommer troligtvis att finnas kring 

döden, men det går att lära sig att acceptera den. I läroplanen för förskolan uttrycks det att personal på 

förskolan bör sträva mot att varje barn utvecklar ”sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till 

olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen” (Skolverket, 2016, s. 8). Även Huntley menar att det är 

vuxnas ansvar att belysa ämnet för små barn och låta de ta del av det, innan en kris är ett faktum. Ofta krävs 

det en kris, i form av att exempelvis en nära anhörig till något barn dör, innan ämnet förs på tal. Det bästa är 

om barnen erbjuds möjlighet att bearbeta ämnet döden innan något sådant sker. Om vuxna erbjuder barnen 

den möjligheten hjälper det barnen att ha en sund uppfattning om döden och därmed lättare kunna handskas 

med en eventuell kris. Detta är något som ingår i förskollärares uppdrag; ”Barns behov av att på olika sätt få 

reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska stödjas” (Skolverket, 2016, s. 4). Det är med 

andra ord, som Berg och Nyström (2015) uttrycker, viktigt att barn har ansvarsfulla vuxna att tala med, 

annars kan det få konsekvenser för barnens fortsatta utveckling och därmed påverka barnens självbild. Om 

det hänt något kan barnen tro att de orsakat vad som skett och att de haft möjlighet att förhindra förloppet, 

och ha orealistiska föreställningar där de anser sina egna tankar och reaktioner som konstiga och “sjuka”. 

Detta kan förhindras om barnen har vuxna att tala med, menar dem. “Det minsta vi kan göra är att låta våra 

barn fråga, lyssna till dem, försöka förstå deras frågor och svara på dem.” (Åkesson, 1977, s. 2).  

Etik kring död 

Lindgren och Wallin (2000) skriver att många vårdnadshavare till barn på förskolan kan ha en dålig relation 

till döden och därför protestera över arbetet med ämnet. Berg och Nyström (2015) förklarar att förskollärare 

har ett ansvar för barnet i verksamheten och vad verksamheten erbjuder barnet, och att personalen därför 

måste vara öppna och ärliga gällande svåra händelser. Inför alla situationer och ämnen som barnen närmar 

sig är det viktigt att vara lyhörd och nyfiken, samt aktivt visa att på förskolan talar vi öppet om allt. Som 

förskollärare är det dock inte bara ett barn, utan alltid ett barn i en familj att möta, påpekar de. Det är därför 

viktigt att som förskollärare etablera en bra relation med vårdnadshavarna, och berätta att barn behöver ha 

möjlighet att prata om svåra frågor. Det är inte ovanligt att vårdnadshavare saknar mod och vilja att prata 

med barnen om svåra känslor, frågor eller upplevelser, i syfte att skydda sitt barn från det svåra och hemska.  
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Förskollärare bör då gå in med sin kompetens och stötta vårdnadshavarna och förklara hur barnet i detta kan 

utvecklas positivt. Raundalen och Schultz (2010) förespråkar även de att barn måste få möjlighet att prata om 

svåra frågor, och förklarar att vårdnadshavare därför inte bör ha bestämmanderätt om hur döden eller dödsfall 

bör tas upp.  

Hur barns tankar om döden kan komma till uttryck i förskolan 
 

Det finns flera sätt för barns tankar att komma till uttryck i förskolan, ett sätt är genom att barnen ställer 

frågor, vilken är en uttrycksform Fahrman (1993) belyser. Hon förklarar att de äldre barnen på förskolan 

brukar intressera sig för det existentiella i tillvaron och ställer då frågor som berör både livet och döden. 

Barnen frågar utifrån sin egen fattningsförmåga, baserat på de erfarenheter barnen har, och frågorna handlar 

därför ofta om konkreta och praktiska saker. Även Berg och Nyström (2015) samt Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2000) belyser detta, att barns frågor är konkreta och att frågorna på ett naturligt sätt kan visa på 

hur barnen tänker. Fahrman anser att barn i förskoleåldern generellt inte har den abstrakta förståelsen av vad 

döden innebär, och att detta kan visa sig när de leker. Leken är, enligt henne, en annan uttrycksform barn 

använder när de uttrycker sina tankar. Hon förklarar att när barnen leker död och sedan blir levande igen i 

leken, visar det på att barnen inte har den abstrakta förståelsen för vad död innebär. Åkesson (1977) menar 

också på detta och förklarar även hon att barns tankar om döden kan komma till uttryck genom lek. Åkesson 

beskriver en situation, liknande Fahrman, där några barn i en barngrupp leker krig och att de då dör. Döden 

innebär i denna lek att ramla omkull och sedan ligga stilla en liten stund, för att sedan resa sig igen och inte 

vara död längre. Detta visar, enligt Åkesson, att vara död i en lek inte nödvändigtvis har något med själva 

döden att göra, utan snarare innebär det att barnet ifråga blir försatt ur verksamhet en liten stund. Detta kan 

bero på att barn uppfattar döden på det viset, att det bara är något tillfälligt. Barns upplevelser och 

erfarenheter av omvärlden bildar stoff för leken, enligt Knutsdotter Olofsson (2003). Fahrman menar på att 

för ett litet barn är inte ordet död nödvändigtvis ångestladdat, utan blir det på grund av sammanhang och 

omständigheter som skapas kring begreppet. Knutsdotter Olofsson förklarar vidare att lek är en reproduktion 

av tidigare händelser, snarare återupprepat minne än fantasi till en början. Löfdahl (2004) menar att i leken 

kan barn kombinera sina upplevelser med andras upplevelser och på så sätt skapa nytt innehåll i leken.  

En tredje uttrycksform barn kan använda sig av är att rita, något Silver (2001) redogör för. Silver förklarar att 

verbalt språk reflekterar en tanke, men inte producerar den, vilket med andra ord betyder att tankar kommer 

före språket. Med detta i åtanke är att måla och rita ett sätt att uttrycka tankar och erfarenheter för barn som 

inte kan sätta ord på det eller saknar ord för det. Dessa teckningar kan sedan ge ledtrådar om vad barnen vet 

och hur de tänker och känner. Just hur barn tänker kan visa sig i samband med att något hänt, exempelvis ett 

dödsfall enligt Fahrman (1993). Hon förklarar vidare att barns sorg kan ta sig olika uttryck. Det kan verka 

som att sorgen är kortvarig, men i själva verket visar den sig på andra sätt än att barnet pratar om eller på 

annat sätt kommunicerar det som hänt. Det är viktigt för pedagoger att vara uppmärksamma på om barn  

uttrycker tankar om döden på andra sätt än genom språket, sätt som inte är lika uppenbara. Knutsdotter 

Olofsson (2003) förklarar att människan har ett behov av att uttrycka sina känslor och erfarenheter, och att 

när något hemskt hänt är detta nödvändigt för den mentala hälsan. Hon tydliggör också att barn är i behov av 

denna slags bearbetning. ”Ofta klär barnen ut sina hemska upplevelser till oigenkännlighet med hjälp av 

symboler, metaforer och analogier. De leker att de är farliga lejon, att de är rädda för pirayor eller köttätande 

växter” (Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 39-40). Därför är det som vuxen viktigt att ha i åtanke att barn i 

förskoleåldern kan vara för små för att minnas, men också för stora för att glömma, enligt Berg och Nyström 

(2015).  
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Hur förskolan kan arbeta  

Samtal, närhet och öppenhet 

Lindgren och Wallin (2000) uttrycker att nyckelorden i arbetet med barns tankar om död är samtal, närhet 

och öppenhet. Att arbeta på detta sätt kan vara mer problematiskt än det ger intryck av att vara, något 

Huntley (1996) belyser. Hon förklarar att det kan vara ett problem för vuxna att ta upp ämnet döden med barn 

eftersom de vuxna själva kan ha svårt att handskas med ämnet. Det innebär att vuxna själva måste granska 

sin egen syn på döden och sina känslor inför den, för att sedan kunna lyfta ämnet med barn. Om vuxna inte 

granskat sina känslor inför döden kan det vara svårt att exempelvis svara på barns frågor, då kroppsspråket 

hos den vuxne kan kommunicera rädsla även om den vuxne försöker säga något annat. På så vis kan barnen 

ändå få signaler om att döden är något de bör vara rädda för, vilket det givetvis är tillåtet att vara, men det 

blir svårt att acceptera döden på det viset. Vuxnas osäkerhet inför ämnet är något barnen märker, enligt 

Fahrman (1993). Vuxna tenderar att trassla till förklaringar och göra omskrivningar när de får frågor om 

döden och i regel grundar det sig i att dölja den egna ångesten inför döden. Lindgren och Wallin (2000) lyfter 

att förskolan kan ha en temadag med personalen för att bearbeta arbetslagets erfarenheter och syn på döden, 

och därigenom granska sig själva. De menar på att det kan finnas en rädsla hos pedagoger att arbeta med död 

och sorg, då många kan känna att de saknar kunskap och insikt om området. Därför föreslår författarna att det 

kan vara bra att ta in en utomstående person, såsom en präst, psykolog eller barnpsykolog, med erfarenheter 

och kunskaper inom området, för att leda diskussioner under temadagen. 

Raundalen och Schultz (2010) förklarar att när det kommer till barn i förskolan och död måste vuxna alltid 

säga sanningen för att hemligheter gör händelser och reaktioner obegripliga för barnen. Författarna menar på 

att barn måste få veta vad som hänt med personen och att det som hände ledde till död. De förklarar att det 

inte finns någon universalmetod eller standardmall för hur detta ska ske, men att inte dra sig undan som 

pedagog är viktigt. Friedman och James (2003) diskuterar också att det är viktigt att benämna döden på rätt 

sätt för barn, att undvika metaforer för döden. Metaforer såsom ”Morfar har somnat in” eller ”Han finns inte 

med oss längre” kan skapa förvirring hos barn, då barnen eventuellt tolkar metaforerna som sanning istället 

för en metafor. Detta menar även Huntley (1996), att det bästa är att använda enkla uttryck istället för 

försköningar. Några exempel på enkla uttryck att använda sig av är ”död”, ”har slutat andas” eller liknande, 

eftersom det uttrycker klart och tydligt att kroppen inte är vid liv biologiskt. Enligt Raundalen och Schultz är 

det oftast möjligt att berätta sanningen på ett begripligt sätt för barn. De tillägger att sanningen i sig inte 

kommer göra den faktiska situationen bättre, men att samtalen hjälper barnen att bättre förstå. Vidare 

förklarar de att med förståelse ges barnen möjlighet att sörja och förstå att döden är en naturlig del av livet. 

Att alltid säga sanningen är även något Corr (2004) förespråkar, eftersom barn påverkas av vad vuxna i deras 

omgivning säger och förklarar. Han förklarar att om vuxna påstår att en nyfödd kattunge inte kommer dö 

förrän om en lång tid, kan detta bidra till barnens förståelse av död och användas i deras tolkning av vad död 

innebär. Författaren förklarar vidare att som vuxen är det därför viktigt att berätta att alla nyfödda arter kan 

dö, både före, under tiden och kort efter att det fötts, med andra ord att inget levande är fött med garanti för 

ett långt liv. 

Metoder för att uppmärksamma döden 

Huntley (1996) diskuterar mediernas betydelse för barns uppfattning om döden. Författaren anser att vuxna 

bör ta tillvara på tillfällen att tala om döden med barn då ämnet berörs i exempelvis film. Tv-program och 

filmer kan ofta förmedla en bild av att personer som dött kan bli levande igen eller att det går att undgå 

döden. Det är då vuxnas uppgift att försöka reda ut detta tillsammans med barnen. Medier kan även fungera 

som ett verktyg för att väcka barns nyfikenhet kring döden, eller fungera som utgångspunkt alternativt 

komplement för samtal om döden. Corr (2004) förklarar att synen på död, förlust och sorg kan i barnens värld 

upplevas på ett visst sätt och att det gör att litteratur för barn som ger enkla beskrivningar av sorg, är 
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användbara då de kan erbjuda många lärdomar. Den dödsrelaterade litteraturen som är avsedd att läsas av 

eller med barn, kan hjälpa vuxna att identifiera lärdomar om sorg som är grundläggande för alla människor. 

Han menar på att det är viktigt att förklara död och förlust för barn och att böcker som hanterar ämnet är ett 

bra tillvägagångssätt, men tillägger att vuxna bör kritiskt granska litteratur om döden innan den presenteras 

för barnen. Även Åkesson (1977) lyfter att barnlitteratur och sagor är bra verktyg vid arbete med barns tankar 

om döden. Om sagan behandlar någon form av död kan det vara ett bra tillfälle till samtal med barnen. Sagan 

erbjuder en möjlighet att leva sig in i olika livssituationer, samtidigt som döden ändå är på ett visst avstånd. 

Det skapar en bra möjlighet till diskussioner om döden och händelseförloppet i sagan, och kan erbjuda en 

avslappnad och trygg situation för att samtala om ämnet. Corr (2004) yrkar också på att litteratur kan öppna 

upp för barns frågor om döden och legitimera deras tankar. Han förklarar att i dessa sammanhang kan frågor 

om döden uppstå som vuxna inte kan besvara på ett tillfredsställande sätt, men att detta inte är en anledning 

till att inte ta upp ämnet, eftersom dessa frågor kan leda samtalen vidare till andra viktiga frågor. 

Knutsdotter Olofsson (2003) lyfter att genom lek lär sig människan att förstå känslouttryck såsom glädje, 

sorg, vrede, förvåning och nyfikenhet. Leken är enligt henne en simulator där barn kan öva och pröva olika 

förhållningssätt, utan att det blir några farliga konsekvenser, och när leken känns för farlig kan barnen gå ut i 

den trygga verkligheten. Hon förklarar att inom lekens trygga ramar kan barn upprepa upplevelser om igen 

och på så vis få distans till dessa. Lindgren och Wallin (2000) redogör också för lek och skapande aktiviteter 

som metod för att bearbeta erfarenheter och upplevelser. Det kan handla om barns spontana lek, men kan 

med fördel också planeras av pedagoger i förskolan. I förväg planerade rollekar som berör död och sorg på 

något vis, förespråkas av författarna. Knutsdotter Olofsson menar även hon på att lekområden är påverkbart 

av andra människor runt barnet, exempelvis förskollärare. Enligt Vygotskij (1995) styrs människor av andras 

erfarenheter, eftersom de kan förklara saker för varandra som de själva aldrig upplevt, och fantasin faller 

samman med verklighet. På detta vis menar han att människor kan föreställa sig saker de inte sett och kan 

vidga sina erfarenheter. Dessutom förklarar han att fantasi kan skapa verkliga och reella känslor av skräck 

och förfäran hos barn som vet att exempelvis rövare inte längre existerar. Enligt honom smittar påhittade 

känslor i sagor och berättelser av sig på människor, fastän de vet att det inte är på riktigt utan bara fantasi. 

Knutsdotter Olofsson menar på att erfarenheter och minnesbilder ordnas och lagras i hjärnan, där de senare 

blir byggstenar för lek och fantasi. Genom fantasi kan barn uppleva händelser de inte varit med om och lära 

känna miljöer som de aldrig besökt. ”I en lekstimulerande miljö och med en trygg vuxen skaffar sig barn ett 

redskap, med vilket de kan ta sig an alla livets krångligheter och kan utvidga sin kunskap och sitt vetande på 

alla områden.” (Knutsdotter Olofsson, 2003, s.52) 

Lindgren och Wallin (2000) lyfter att ett annat sätt att arbeta med död och sorg i förskolan är att integrera det 

i redan befintliga temaområden. Ett exempel på ett temaarbete det kan integreras i är djur och natur, och där 

belysa vad som händer när djur dör. Ett annat temaarbete som de ger förslag på är högtider och där visa på 

exempelvis begravningsceremonin som en viktig högtid. Författarna menar att vid ett temaarbete om djur och 

natur kan död och sorg vävas in på ett mycket bra sätt. Att prata om smådjur, exempelvis fåglar, som dör är 

ett bra sätt för att skapa förståelse för livets villkor. Något pedagogerna kan göra tillsammans med barnen är 

att begrava små djur som barnen eventuellt hittat på förskolegården och diskutera och reflektera tillsammans 

med barnen om vad som hänt samt reflektera kring döden mer generellt. Att göra detta tillsammans med 

personer barnen känner sig trygga med kan vara givande erfarenheter för dem, och värdefullt inför framtiden. 

Sorgbearbetning 

När det värsta inträffat, att någon dött i barns närhet är det viktigt att hjälpa dem i sin sorgbearbetning, enligt 

Corr (2004). Först och främst är det viktigt att vara närvarande och lyssna på barnen, och att under alla 

omständigheter hedra barnens sorg och ge dem den tid de behöver för att jobba med sina reaktioner gällande 

förlusten. Det är även viktigt att som vuxen försöka förbereda barnen i sitt möte med förlust, död och sorg. 



12 
 

Fahrman (1993) förklarar att det då är viktigt att som vuxen vara medveten om att barns sorgeprocess inte 

nödvändigtvis är lika utdragen och långdragen som hos den vuxna, vilket kan upplevas som kränkande 

och negativt, men egentligen handlar om barnets kognitiva mognad. Corr förklarar att det därför är viktigt att 

bearbeta sorgen på ett åldersanpassat sätt, där den vuxne talar tydligt och är noga med att följa upp det som 

sagts för att avgöra vad och hur barnen förstått. Ett annat sätt att hjälpa barnen i sin sorgbearbetning är att 

som vuxen dela en dödsrelaterad erfarenhet. Vuxna i barns närhet kan fungera som en förebild genom att visa 

hur de själva hanterar sin sorg och sitt sörjande. De vuxna kan även uppmuntra barnen att delta vid passande 

tillfällen, såsom begravningar och minnesstunder, där barnen kan få hjälp att utveckla ett eget sätt att komma 

ihåg någon när och kär. Det gäller att inse vikten av att sorgbearbetande barn får ta del av minnen, arv och ha 

fortsatt återkoppling. Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) är det av vikt att barnen får uttrycka sig genom lek 

när livet är svårt. 
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Metod 

I följande avsnitt kommer vi redogöra för metoden vi använt i insamlandet av information, samt hur vi valt 

att analysera denna. Genom att redogöra för stegen i processen, hoppas vi underlätta för andras bedömning 

och omtolkning av vårt resultat och våra slutsatser. Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod, där vi 

intervjuat fem verksamma förskollärare, eftersom vi var intresserad av att få syn på några förskollärares 

förhållningssätt, kunskaper och erfarenheter av barns tankar om döden i förskolan. Att använda kvalitativ 

metod är, enligt Kvale (1997), i detta sammanhang att föredra då intresse ligger i att förstå och tolka 

förskollärarnas syn, snarare än att förklara och generalisera detta fenomen. Genom att använda kvalitativ 

metod gavs vi möjlighet att uppmärksamma sådant som eventuellt osynliggjorts vid en kvantitativ studie.  

Tillförlitlighet och trovärdighet 

 

Johansson och Svedner (2010) beskriver reliabilitet som mätnoggrannheten hos metoden som använts. För att 

metoden ska ha hög reliabilitet ska materialet ha samlats in på samma sätt, samt att frågorna i intervjuerna 

ska vara välformulerade och täcka alla viktiga aspekter av frågeställningarna. I försöket att uppnå högre 

reliabilitet i vår studie utgick vi ifrån en intervjuguide med strukturerade frågor (se bilaga 1), samt att vi 

försökte använda ett enkelt språk under intervjuerna för att minska risken för missförstånd. Intervjuerna 

förflöt utan större problem. För det mesta upplevde vi att informanterna förstod frågorna, men ibland blev vi 

tvungna att omformulera någon fråga. Med andra ord påverkades reliabiliteten av vår förmåga att bedöma 

och registrera informanternas uttalanden. Det faktum att vi varit två personer som registrerat svaren vid 

intervjuerna ökar tillförlitligheten. Vi spelade även in intervjuerna, vilket är ett tillvägagångssätt Kvale 

(1997) rekommenderar, eftersom det på så vis blir mer verklighetstroget. Kvale förklarar begreppet validitet, 

det vill säga studiens trovärdighet, som innebär att det som mäts studien är det som avses mätas. Detta 

påverkas av studiens tillförlitlighet. Det faktum att vi varit två personer som kodat arbetet tillsammans, och 

att analysen samt slutsatser knutits an till tidigare forskning ökar studiens trovärdighet. I vår studie valde vi 

att endast intervjua aktivt arbetande förskollärare, eftersom de arbetar och befinner sig i den verklighet vi 

avsett att undersöka.  

De fem personerna vi valt att intervjua är inte ett tillräckligt antal för att göra statistiskt grundade slutsatser. 

Det finns dock en teoretisk överförbarhet, Kvale (1997) talar om analytisk generalisering, detta eftersom det i 

teorin är möjligt att göra generaliseringar och anta att andra förskollärare kan känna igen sig i informanternas 

uttalanden. Detta eftersom de alla befinner sig i en liknande kontext med liknande förutsättningar, 

exempelvis att alla arbetar utefter förskolans läroplan. Det är något som, enligt Kvale, ökar trovärdigheten i 

form av generaliserbarhet i teoretisk mening, då de personer som intervjuats är i yrkesmässig mening en 

bestämd grupp människor i en väl avgränsad miljö. I vårt tillvägagångssätt kompletterar vi studien och dess 

trovärdighet med sekundärdata, i form av vetenskapligt baserade internetsidor, artiklar och böcker. 

Forskarrollen 
 

Under intervjuerna försökte vi vara medvetna om vår egen roll som intervjuare och vår förförståelse i ämnet. 

Vi försökte att inte låta den påverka frågorna vi ställde eller lägga våra egna värderingar i informanternas 

uttalanden. I de frågor som utformades i anslutning till vad informanterna uttryckt, undveks därför i allra 

högsta grad frågeställningar med ordval såsom varför, och förskollärarna uppmanades snarare att berätta mer 

om det som de belyst. Detta är något Löfgren (2014) förespråkar. Överlag valde vi att ställa öppna frågor från 

intervjuguiden till informanterna och beroende på deras svar och de aspekter de tog upp, anpassades och 

utformades nya frågor eller ströks vissa frågor under intervjuns gång för att få så uttömmande svar som 

möjligt, något Johansson & Svedner (2010) rekommenderar. I vårt fall uppkom det vissa frågor som var av 
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intresse att ställa för vårt syfte, men som vi ändå valde att förbise, då informanterna upplevdes personligt 

berörda och känslomässigt påverkade. Vi valde ha ett sådant förhållningssätt med tanke på studiens 

tabubelagda ämne, och kom överens om att ha ett försiktigt tillvägagångssätt, där vi både anpassade vilka 

frågor vi frågade och hur vi ställde dem, av etiska skäl. 

Urval 
 

De informanter som deltog var slumpmässiga. Först mailade vi olika förskolor och förskolechefer, utan 

någon respons och därefter valde vi att direkt ringa till avdelningar och fråga om någon var intresserad av att 

bli intervjuad. Vi mötte vissa svårigheter i att få tag på informanter och vi fick uppfattningen av att detta 

berodde på ämnet vår studie berör, många ville helt enkelt inte vara med och tala om detta känsliga ämne. 

Det är något vi även hade i åtanke under de intervjuer vi genomförde. Vår ambition var att få tag på 

informanter som jobbade på olika förskolor och ett krav var att alla var utbildade förskollärare, eftersom vi 

var intresserade av deras syn och inte förhållningssättet hos outbildad personal i förskolan. Att vi valde 

förskollärare i olika områden berodde på att vi inte var intresserade av hur en förskola arbetar med barns 

tankar om döden, utan hur olika förskolor väljer att gör det. Detta i sin tur ansåg vi kunna bidra med större 

spridning i synsätt och fler erfarenheter. 

Vi har intervjuat fem förskollärare och har valt att använda oss av fiktiva namn, och kallar dem för Anna, 

Johanna, Karin, Maria och Ylva. Anna har jobbat som förskollärare sedan 90-talet och jobbar för tillfället i en 

barngrupp med blandade åldrar. Även Karin har varit verksam sedan 90-talet och jobbar för närvarande i 

förskoleklass. Ylva har också jobbat som förskollärare sedan 90-talet och arbetar nu i en åldersblandad 

barngrupp. Johanna har jobbat som förskollärare i 4 år och är verksam i en barngrupp med 5-åringar. Maria 

har arbetat sedan början av 2000-talet och arbetar i flera barngrupper med barn i olika åldrar. Samtliga 

informanter var verksamma i Umeå kommun när intervjuerna ägde rum. De har alla frivilligt ställt upp och 

informerats om vilket ämne intervjun kommer beröra.   

Etik 
 

Både skriftligt via mail (se bilaga 2) och muntligt innan intervjun påbörjades informerades informanterna om 

de fyra forskningsetiska principerna, vilka Vetenskapsrådet (2002) formulerat; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet beaktades genom att 

förskollärarna blev informerade om undersökningens syfte och att deltagandet var frivilligt, samt att de hade 

rätt att avbryta. Samtyckeskravet; rätten att avstå intervjun, uppfylldes genom att förskollärarna meddelades 

om rätten att bestämma över sin egen medverkan. Konfidentialitetskravet beaktades genom att förskollärarna 

blev informerade om att de var anonyma i undersökningen och att obehöriga inte skulle kunna ta del av deras 

personuppgifter. Nyttjandekravet togs hänsyn till genom att förskollärarna blev informerade om att det som 

framkommit i intervjun inte skulle komma att användas till något annat än denna studie. Något som 

informanterna tillfrågades och uppmärksammades om var att intervjuerna skulle bandas. Genom att banda 

intervjuerna kunde vi rikta fokus mot informanterna och deras uttalanden. Ingen av informanterna hade 

någon invändning mot att bli inspelade och verkade heller inte obekväma av detta. Intervjuerna fortlöpte 

enligt förväntan och det faktum att några av informanterna blev rörda var inget som förvånade oss eller 

förändrade intervjun, då detta var något vi reflekterat kring och ansåg vara möjligt innan intervjuns början.    

Intervjuprocessen 

 

De fem individuella intervjuerna som genomfördes tog mellan 15 till 20 minuter. Vi valde att genomföra 

dessa på informanternas arbetsplatser för att intervjuerna skulle vara tydligt knutna till deras yrkesutövande 

och inte personliga erfarenheter av döden. Löfgren (2014) belyser att platsen för en intervju är av stor vikt, 
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eftersom om intervjun genomförs på informantens arbetsplats eller hem inverkar det på svaren, genom att de 

hemma exempelvis kan komma in på ämnen som är knutna till deras intressen istället för till arbetet. 

Under själva intervjuerna utgick vi från intervjuguiden, men då det behövdes fick vi ibland ställa följdfrågor 

som ledde tillbaka till ämnet för att det skulle svara mot studiens syfte. För att minimera risken för 

feltolkning av informanternas uttalanden var vi noggranna med uppföljning och sammanfattning av vad 

personerna uttryckt, för att bekräfta att vi förstått informanterna korrekt, vilket är något Kvale (1997) 

föreslår. På så vis hade informanten möjlighet att korrigera eventuella missuppfattningar eller göra 

förtydliganden. 

För att etablera en trevlig atmosfär inledde vi med att fråga allmänt om informantens yrkesliv. Därefter, vid 

lämpligt tillfälle, påbörjades intervjun och vi valde att en av oss ansvarade över att ställa frågor från 

intervjuguiden. Det gav den andre möjlighet att fokusera på om något särskilt missats och dessutom ansåg vi 

detta minska risken för att informanten skulle känna sig utsatt. Alla intervjuer avslutades med en 

konversation, i de flesta fall på informantens initiativ, där alla parter deltog och informanten adresserade egna 

tankar och frågor om döden. Även denna del av intervjun har vi använt i vår bearbetning av resultatet.     

Analys av intervjuerna 
 

Utifrån Kvales (1997) rekommendationer gällande sortering av innehållet i intervjuerna började vi med att 

transkribera de ljudupptagna intervjuerna, därefter läste vi noga igenom det transkriberade materialet för att 

finna struktur och gemensamma teman. Detta moment förflöt som förväntat. Vi har tillsammans kodat 

arbetet, vilket minimerat risken för misstolkningar eftersom vi var två som granskade allt och var insatta i 

ämnet. Detta är något Schött, Hållsten, Moberg och Strand (2015) menar på är en stor fördel i bearbetning av 

material. Informationen från de transkriberade intervjuerna användes för att finna likheter och olikheter 

informanterna emellan. Detta ledde till att fem övergripande teman uppstod, vilka var karaktäristiska för det 

som framträdde i intervjuerna. Utifrån de fem övergripande temana utformades nya teman vilka utgjordes av 

vad informanterna främst sagt inom de fem övergripande temana, där ännu en gång likheter och olikheter 

synliggjordes. Under kodningen av innehållet från intervjuerna framkom ett enhetligt mönster hos fyra av 

informanterna, medan den femtes mönster var av en annan karaktär. 

Det faktum att vi valde att banda intervjuerna gav oss bättre förutsättningar i den efterföljande bearbetningen. 

Vi gavs möjlighet att ordagrant återge vad informanterna kommunicerat. Att banda intervjuer av denna 

anledning är något Kvale (1997) förespråkar. Dock kan utskriften av intervjuerna sägas vara en tolkande 

process, eftersom vi valt att översätta talspråk till skriftspråk. Det betyder att citaten i resultatdelen har vissa 

redigeringar gjorda av oss till ett mer formellt skriftspråk.  
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Resultat  

Något som framkommit under intervjuerna är att det finns en skild syn på vad arbetet med barns tankar om 

döden i förskolan innebär. Majoriteten av informanterna menar på att deras arbete med döden sker i samband 

med en händelse, såsom dödsfall av någon kamrat, familjemedlem, personal, husdjur eller liknande. De som 

förespråkar detta är Anna, Johanna, Karin och Ylva. Det andra synsättet, vilket Maria arbetar utefter, handlar 

om att arbete med döden inte behöver kopplas till att något hänt, utan att döden har fler infallsvinklar.  

Döden och uppdraget  
 

De förskollärare som förespråkar samma arbetssätt, där arbetet knyts direkt till dödsfall, känner olika inför 

ämnet barn och döden. Karins personliga åsikt är att “Det är stort och kan vara lite skrämmande faktiskt” 

medan Ylva säger att “Jag tänker inget speciellt, jag tänker bara att det är ju runt omkring oss precis som 

allting annat. Så jag tänker inte bara, Gud vad hemskt, utan jag bara jaha, jaja.” Trots förskollärarnas olika 

personliga inställningar till döden, där vissa uttrycker rädsla inför ämnet, har de alla gemensamt att arbetet 

med döden är komplext. De beskriver att det är ett viktigt och svårt ämne på samma gång, särskilt kopplat till 

små barn. Alla är överens om att samhällets syn på döden påverkar arbetet i förskolan, eftersom att vuxna gör 

ämnet svårare än det nödvändigtvis behöver vara för barn. Ylva uttrycker “Men det är väl vi vuxna som 

kanske ändå tycker att det är lite sådär, ja, inget man kanske vill hålla på att ta i när det inte hänt någonting. 

Det är lite tabubelagt.” De anser ämnet vara tabubelagt i samhället och därför blir det svårare att både 

diskutera och ta upp bland vuxna, då det finns en risk att andra upplever det som jobbigt. Detta gäller både i 

samverkan med föräldrar och med kollegor, oberoende av förskollärarens inställning till ämnet döden. Alla 

människor har sin egen relation till döden, vilket gör att det uttrycks en rädsla från informanterna att trampa 

andra på tårna och därför undviks ämnet så gott det går. De menar alla på att döden är stor och svår, och 

därför blir den komplex. Den femte informanten, Maria, anser också att döden är ett stort ämne, men tycker 

inte som de andra informanterna att detta nödvändigtvis gör den komplex att arbeta med i förskolans 

verksamhet, utan snarare att det skapar många möjligheter. Maria uttrycker “Att jobba med döden kan vi ju 

göra på så otroligt många olika sätt utifrån många kunskapsområden i arbetet, utan att det behöver handla om 

att en människa har dött.” Hon tillägger utöver detta att beroende på vilken infallsvinkel förskollärare väljer 

att inta inom ämnet döden, finns det olika grader av tabu. Hon menar, som de andra informanterna, att vuxnas 

förutfattade meningar om och normer kring död kan utgöra hinder, men däremot poängterar hon att det beror 

på hur man ser på sitt uppdrag som förskollärare. Hur förskollärare väljer att hantera barns tankar om döden 

beror på om förskolläraren ser på sitt uppdrag som förmedlande av redan befintlig kunskap eller som ett 

undersökande och utforskande tillsammans med barnen. Maria säger om detta: “Att på något sätt utbilda 

barnen om döden, det är jag inte så säker på att det utfallet alltid är positivt. För döden kan ju också vara 

väldigt skrämmande naturligtvis, tänker jag.” 

 

Något Anna, Johanna, Karin och Ylva har gemensamt och uttrycker är att döden är en del av livet och därför 

en naturlig del av vardagen, samtidigt som de inte jobbar aktivt med det i vardagen, utan endast i anslutning 

till att något hänt eller då barnen initierar ämnet. Anna och Johanna belyser en rädsla för vad ämnet kan göra 

med barnen och menar på att det kan skapa onödig ångest och oro hos dem, och Anna anser därför att ämnet 

inte bör förekomma annat än i sorgbearbetning. Johanna, å andra sidan, tänker att förskolan till viss del kan 

arbeta med döden i vardagen. Detta eftersom hon anser förskollärares uppdrag vara att få barnen att må bra 

och därför att om något barn har tankar om döden eller att ämnet är ett problem i barngruppen, måste 

förskolan jobba med det. Ylva och Karin däremot ser det inte som ett problem om det skapas tankar hos 

barnen, utan menar på att döden är oundviklig och att barnen kommer komma i kontakt med den 
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hursomhelst. Även Maria anser att döden är en del av livet och vardagen, men i jämförelse med de andra, 

väljer hon därför att arbeta aktivt med döden i den vardagliga verksamheten.  

Barns erfarenhet av döden 
 

Något Anna, Johanna, Karin och Ylva har gemensamt är att de menar på att barnen inte pratar om döden ifall 

det inte är något som har varit eller är aktuellt i familjen. Maria däremot menar på att barnen uttrycker sina 

tankar kring döden ständigt i vardagen på förskolan, eftersom döden finns överallt i olika former. Alla menar 

med andra ord att erfarenhet är avgörande för barnens förståelse och kunskaper om döden, men det som 

skiljer sig är att Maria anser att erfarenhet inte nödvändigtvis kommer med dödsfall, utan att barnen kan 

uppleva döden på andra sätt. Barn kan erfara död genom att de på förskolegården hittar en död spindel och 

därigenom pratar och skapar tankar om livets skeende. Även genom film, barnprogram, teater och litteratur 

får barnen möta olika varianter av döden och på så vis erfara den, enligt henne.  

Barn och deras tankar om döden 
 

Anna, Johanna, Karin och Ylva menar på att barnen kan inneha kunskap om döden, men det innebär inte 

nödvändigtvis att de förstår vad döden innebär. Detta är något som kan skilja sig mellan barnen. Karin 

förklarar att “En del barn kanske endast säger min farfar dog och ja, han sitter där uppe och vinkar, medan en 

del kan bli jätteledsna.” Ännu större variation, framhåller de, att det finns mellan de barn som är erfarna och 

de som är oerfarna av dödsfall. Johanna säger “För de som inte har någon erfarenhet av någon nära som har 

dött, så är det bara som något glatt, eller då kan det vara ganska skojigt. Men för de som har haft någon i 

närheten så kan det vara ganska jobbigt.” En faktor som Anna, Johanna, Karin och Ylva menar spelar in är 

barnens åldrar, och att detta påverkar hur mycket barnen förstår om döden, samt hur de uttrycker sig och 

vilka frågor de ställer. De äldre barnen på förskolan har bäst förutsättningar för att kunna uttrycka tankar om 

och skapa förståelse för döden. Då barnen uttrycker sig handlar det ofta om väldigt konkreta tankar, menar 

de. Ylva belyser detta genom att exemplifiera en situation där ett barn uttryckt sig om sin döda mormor “Ja 

men, då behöver inte mormor borsta tänderna” och hon tillägger “Barnen är ju som så här och nu, och att de 

har svårt att tänka sig att mormor inte är där nästa gång de kommer och hälsar på.” Dessa informanter menar 

på att barn är väldigt raka i sina frågor och funderingar och att det är vuxna som gör döden till något svårt, 

för barn är det mer naturligt och de tenderar att spekulera ganska fritt. Karin förklarar att det finns alla 

möjliga varianter och ger exempel på några tankar barn har uttryckt gällande vad som händer med någon som 

dött; “Man far upp i en raket i himlen, man blir nedgrävd eller man far till Gud och sitter på ett moln och 

tittar ner.” Karin förklarar vidare att många barn berättar jättemycket om sina tankar, medan en del inte säger 

något. Maria har en annan syn, gentemot de andra informanterna, både gällande vilka barn som uttrycker 

tankar om döden samt på vilket sätt de uttrycker sig. Hon lägger ingen betoning på att ålder eller dödsfall är 

avgörande faktorer för barnens frågor. Hon lyfter att alla barn generellt har nyfikenhetsfrågor om allt i sin 

omgivning, där döden utgör en del. Dessa frågor behöver inte specifikt handla om döden, men kan ändå 

knytas an till det, och hur detta görs beror på förskollärarna.  

 

När det kommer till barn och hur de uttrycker sina tankar om döden säger Maria; “Barnen serverar ett 

smörgåsbord, sen är det upp till oss pedagoger vad vi väljer att plocka upp.” Hon förklarar att barns tankar 

kan komma till uttryck på väldigt många olika sätt. Det kan exempelvis komma spontant i lek, såsom rollek 

eller fantasilek, då barn leker många händelser i livet. Ylva menar också på att barnens tankar kan visa sig i 

leken, då direkt inspirerat av något de erfarit genom en händelse eller en bok. Maria tillägger att barnens 

tankar om döden också kan visa sig genom barnens berättande, där de både berättar om reella saker och 

fantasi, och bearbetar och provar på livet. Hon menar på att det också kan vara att barnet har förlorat någon 

nära familjemedlem och att det då går igenom en sorg i sitt eget liv, vilket gör att barnet kan prata utifrån det. 
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Detta är något de andra förskollärarna betonar och främst fokuserar på, att barnen uttrycker tankar i samband 

med en specifik händelse. Karin tillägger att barns tankar kan komma till uttryck när de ritar. Hon ger som 

exempel att barnen ritat personer eller husdjur som dött. Det är även en uttrycksform som Maria belyser att 

barnen använder sig av. 

Döden i praktiken 

 

Gemensamt för Anna, Johanna, Karin och Ylva är att de menar på att de inte har något uttalat arbetssätt på 

sina respektive förskolor gällande barns tankar om döden, utan endast när det kommer till dödsfall och då har 

de en handlingsplan. Marias förskola har också en handlingsberedskap vid dödsfall, men hon säger även att 

det finns strategier i hennes verksamhet för hur barns tankar ska komma till uttryck och att förskolan jobbar 

aktivt med detta, genom att ha döden närvarande. Hon förklarar gällande döden att; “Det kan vara en naturlig 

del i förskola, jag tänker att förskolan ska vara ett laboratorium för lärande, att vi tänker att döden också ska 

finnas med i våra bokhyllor eller i sagolådor, alltså i sådana traditionella basmaterial som tillhör 

verksamheten.” Det är med andra ord en medveten strategi från pedagogerna att plocka in material som berör 

döden. Anna, Johanna och Ylva beskriver att de i sin verksamhet stött på litteratur som handlar om döden och 

att de i samband med detta pratat om ämnet. Anna uttrycker att; “Jag brukar inte prata så mycket om döden 

bara sådär. Det är när man stöter på det i litteratur eller olika sammanhang. Döden är ju inget man pratar om 

sådär naturligt i vardagen, utan det är ju när det händer något tråkigt.” Hon menar vidare att samtal om döden 

alltid ska ske på barnens initiativ, något Johanna, Karin och Ylva också framhåller. Karin uttrycker om detta 

“Men som sagt, det är inget vi jobbar med så, att ha tema döden en vecka. Det är mer på barnens initiativ. 

Vill de prata får de prata.” Hon tillägger att detta är viktigt för att inte öppna något som kan bli jättejobbigt 

för vissa barn. Anna och Johanna uttrycker också en oro för att sätta griller i huvudet på barnen, och 

poängterar att det är små barn det handlar om i förskolan och det kan betyda att de inte är redo för vad döden 

innebär. Ylva anser också det, och säger att hon inte vill skrämma barnen och därför är det viktigt att det är 

de som tar upp ämnet och inte förskollärarna. Johanna förklarar att döden är känsligt i förskoleåldrarna. 

Maria anser inte att samtal om döden bara ska ske på barnens initiativ eller i samband med dödsfall. Det är 

upp till förskollärarna att fånga upp barnens intressen och sedan koppla dem till olika ämnesområden, där 

döden kan vara ett av dessa. Hon lyfter ett sätt hennes förskola arbetat på för att barn ska få erfarenhet av 

döden;  

 

“Exempelvis på den här förskolan försöker vi jobba medvetet med de verkliga tingen, alltså med saker som finns i vår 

stad, naturmaterial som lever och dör. Vi har ett eget växthus där vi planterar och barnen får följa processen från det 

lilla fröet till den stora tomatplantan och får smaka frukten, men också får skörda och ta bort växten från växthuset. 

Det är ju ett sätt uppleva det, att det ekologiska perspektivet kommer in. Det kan vara ett sätt att närma sig 

begreppet.” (Maria, 2016-10-25) 

 

Maria menar på att det även finns andra sätt att arbeta med döden genom t.ex. litteratur, sagor, drama och 

experiment, men att det viktigaste är att erbjuda variation i metod och material för att det ska passa olika 

individer. De andra informanterna säger att deras arbete med döden i förskolan alltid handlar om och är 

aktuellt när människor eller husdjur dör, då bearbetas detta genom böcker och samtal. De har med andra ord 

ett annat synsätt på döden än Maria, som ser fler arbetssätt och infallsvinklar. 

 

Den metod Anna, Johanna, Karin och Ylva som sagt främst framhåller när det kommer till att arbeta med 

barns tankar om döden är att samtala om det på barnens initiativ. De har dock olika syn på vad samtalen bör 

innehålla och hur förskollärare ska bemöta barnens tankar. Anna säger att “Om man ska prata med barn om 

döden, ska man svara på det de frågar och inget mer. Man behöver inte göra en massa utläggningar, för det 

kan skapa en massa frågor som de inte är mogna för.” Ylva har en annan syn, hon tycker att förskollärare ska 

svara ärligt på barns frågor och samtidigt fråga dem om deras tankar och bekräfta dem. Hon uttrycker att 
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“Det handlar om att inte göra så stor grej av det. Ja men, jag förstår att du är ledsen, om det handlar om 

döden. Jag förstår att din mamma är ledsen, för det är ju hennes mamma.” Allt som barn tar upp ska 

förskollärare svara på så naturligt som möjligt. Enligt henne finns inget rätt eller fel i barnens tankar. Karin 

tycker också att förskollärare bör fråga barnen vad de själva tänker om döden, i samband med att barnen 

initierar samtal om döden. Hon anser det vara viktigt att barnen får framföra sina tankar och låta dem själva 

spekulera, eftersom ingen egentligen vet vad som händer när människor dör. Johanna lyfter att det är bra att 

låta barnen prata om döden, om de själva vill det, eftersom hon tänker att det kanske kan dämpa deras 

eventuella ångest. Något Anna, Johanna, Karin och Ylva anser att förskollärare bör ha i åtanke är att anpassa 

svar och samtal efter individ. De menar på att faktorer såsom vilket barn som tar upp ämnet, vad barnet har 

varit med om, barnets ålder och familjesituation är avgörande för bemötandet. Maria trycker inte på samtal 

som ett avgörande tillvägagångssätt och inte heller på att samtalet ska vara utformat på ett visst sätt, även om 

hon anser samtala vara ett sätt av många. Det viktigaste är att adressera ämnet och att anpassa metoderna 

utefter den aktuella barngruppen. Hon framhåller att förskollärare inte ska ge barnen färdiga svar utan skapa 

svar tillsammans med barnen.  

 

Karin förklarar att samlingen är ett bra tillfälle där barnen får möjlighet att uttrycka sina tankar, även om hon 

framhåller att detta får ske närsomhelst i verksamheten. Vuxna bör alltid ta en paus när barnen vill uttrycka 

och berätta hur de känner. Hon och hennes kollegor brukar fråga barnen om det är någon som har något de 

vill berätta på samlingen. Vid detta tillfälle menar hon på att barnen får möjlighet att ta upp sina tankar om 

döden och det är något barnen brukar göra ibland. Karin berättar om en pojke vars kanin hade dött och att 

han var jätteledsen, och hur han valde att ta upp det under samlingen. Att han tog upp det ledde till att fler 

barn relaterade till egna erfarenheter och ville dela med sig av dessa. Karin och Johanna menar på att barn 

som inte själva upplevt eller erfarit döden kan få erfarenhet av den, via andras berättande. Ylva anser också 

att andras berättande och uttryckande av känslor är en bra inkörsport till att jobba mer fördjupat med känslor 

och förståelse för död och sorg.            

Familjens påverkan på arbetet 

Maria menar att beroende på vilken ingång förskollärare tar till barns tankar om döden, blir det mer eller 

mindre känsligt. För Anna, Johanna, Karin och Ylva är vårdnadshavares åsikter generellt betydande för 

arbetet med barns tankar om döden i förskolan. Ylva anser att vårdnadshavare kan ifrågasätta arbetet 

eftersom de själva finner ämnet obehagligt. Johanna anser också detta och belyser att arbetet kan påverkas av 

tryck utifrån, från vårdnadshavare som tycker det är olämpligt. Karin lyfter att vårdnadshavare absolut kan 

tycka att det är ett känsligt ämne, men för henne är detta inte avgörande för arbetet i förskolan, eftersom 

vårdnadshavare har åsikter om allt. Däremot är hon, liksom de andra informanterna, överens om att det är 

viktigt att visa respekt för den drabbade eller drabbade familjen, ifall ett dödsfall inträffar. När döden drabbat 

någon uttrycker alla att riskerna för att det blir ett svårt och känsligt ämne är större, och detta leder till att 

etiska överväganden kan uppstå mellan familj och förskola. Anna, Johanna och Maria har dock skilda åsikter 

gällande hur mycket hänsyn som ska tas till den drabbade, sörjande familjen. Maria tycker att det är viktigt 

att ha en respektfull hållning gentemot den drabbade familjen, samtidigt tycker hon att alla på förskolan har 

rätt till en förklaring av vad som hänt. Både Anna och Johanna låter, i den frågan, den drabbade familjen 

bestämma helt och hållet. Anna uttrycker angående dödsfall i en familj; “Vissa föräldrar vill att man svarar 

på de frågor som kommer, annars ska det vara som vanligt här på förskolan för att de har det nog jobbigt 

hemma. Vardagen ska vara som vanligt för barnen. Så det kan se lite olika ut.” Även Johanna poängterar att 

de i sin verksamhet, utefter föräldrars önskemål om att inte prata om döda familjemedlemmar, avstått att göra 

det.  
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Döden och olika uttrycksformer 
 

Anna, Johanna, Karin och Ylva tycker, som tidigare sagts, att arbete med barns tankar om döden främst bör 

ske i anslutning till att något hänt, exempelvis ett dödsfall. Dock spekulerar de om huruvida ett arbete i 

vardagen skulle vara möjligt och hur det i så fall skulle kunna se ut. På samma sätt som de arbetar vid ett 

dödsfall, lyfter de att förskolan kan arbeta gällande barns tankar om döden, vilket är att läsa böcker och 

diskutera med barnen utifrån böckerna. Både Anna, Johanna och Ylva menar på att böcker kan fungera som 

en inkörsport till ämnet om man vill ta upp det i barngruppen. Genom att prata om böckernas innehåll och det 

som bilderna visar kan döden göras mer begriplig för barnen. Johanna trycker på böcker som det bästa 

tillvägagångssättet då hon säger “Jag tänker väl mest att böcker är det enklaste sättet och det kanske 

lämpligaste sättet också.” Hon beskriver vidare att det går att läsa böcker med barnen i mindre grupper och 

då diskutera det barnen tar upp. Karin ger som exempel att använda boken “Adjö herr Muffin”, vilken 

handlar om ett marsvin som dör, men hon påpekar att det är viktigt att känna sig för och inte bara låna böcker 

hur som helst om döden. Maria däremot anser att barnlitteratur om döden alltid ska finnas närvarande i 

förskolans verksamhet. Ylva förklarar att hon först skulle vilja grotta ner sig i ämnet och läsa mer om det av 

andra samt få tips på barnböcker om döden från biblioteket, innan hon börjar jobba kring ämnet. Att arbeta 

genom böcker är en metod alla informanter är överens om. Anna, Johanna, Karin och Ylva menar på att just 

bokläsning och samtal med barnen i samband med det är det enda sättet att göra döden mindre abstrakt för 

barnen. Maria, å andra sidan, lägger inget särskilt fokus på just böcker och boksamtal, utan menar att det är 

ett sätt av många att arbeta med döden. Hon förespråkar att använda flera uttrycksformer, såsom litteratur, 

sagor, drama, experiment och vardagshändelser, för att arbeta så inkluderande som möjligt. Även Ylva ger 

drama och teater som förslag på metod, men anser den inte lika lämplig som böcker eftersom hon tycker det 

blir abstrakt. Detta eftersom det inte går, via teater, att visa på döden som något slutgiltigt, då personen som 

spelar den döde kommer att leva igen då teatern är slut.  

 

Både Johanna, Maria och Ylva nämner tema som ett förslag på ett sätt att arbeta med barns tankar om döden i 

förskolan, samtidigt som Johanna och Ylva ifrågasätter om ett sådant arbetssätt vore lämpligt och möjligt att 

använda sig av. Maria däremot tänker att det absolut vore möjligt eftersom att barns tankar om döden är en 

bred frågeställning, och har många ingångsvinklar. Det kan vara ekologiskt, socialt eller ekonomiskt, det 

beror på vad barnen visar intresse för och vad de ställer för frågor. Hon ger som exempel att om barnen pratar 

mycket om Star wars eller krig kan detta vara ett underlag för att arbeta med döden i ett fördjupande 

temaarbete. 

 

När döden inträffat 

 

Anna föreslår samling som ett tillfälle att prata med barnen om döden eller berätta om någon dött. Karin 

säger att ifall ett dödsfall sker är det viktigt att utgå ifrån barnen och deras frågor, och att det är viktigt att 

jobba för att minnas personen som dött. Hon föreslår att förskolan kan ha en minnesplats med ett foto på 

personen samt lugn musik i bakgrunden och där ge barnen möjlighet att lämna teckningar till den döde. Anna 

och Ylva anser också att det är viktigt att barnen får vara med och uppmärksamma personen som dött och 

föreslår att barnen kan göra detta genom att delta i ceremonier t.ex. begravning. På så vis tillåts barnen att 

vara nära och ges möjlighet att få en tydligare bild av vad som hänt. Ylva tillägger att vuxna inte bör gömma 

döden för barn utan visa att vuxna också är ledsna. Maria anser också att vuxna inte bör gömma döden för 

barn och menar på att barn har rätten till att förstå vad som hänt. Även familjer till barn på förskolan bör få 

veta ifall ett dödsfall skett. Hon poängterar att alla förskolor måste förbereda sig för om döden inträffar. 
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Varje förskola ska ha krislådor, sorglådor och handlingsplan för hur agerandet bör ske. Hon tillägger att det 

finns hjälp att få vid eventuellt dödsfall i form av resursteam som är specialiserade på krishantering.  

Varför arbetet med döden är viktigt 
 

Johanna, Maria och Ylva tycker arbetet med döden i förskolan är viktigt, men uttrycker lite olika skäl till 

varför det är det. Maria anser att det är viktigt för att döden är en stor del av livet, och ett måste för att förstå 

livets gång. Hon säger att “Det är viktigt att kunna arbeta med det som inkluderat i livet, att döden är 

någonting som finns nära oss alla på olika sätt.” Hon lyfter att om förskolan arbetar med att spränga normer 

och gränser för hur människan ser på döden, kan det leda till att människor också får lättare att hantera den i 

framtiden. Även Johanna ser att arbetet med döden i förskolan skulle kunna vara ett hjälpmedel för senare 

hantering och bearbetning av döden. Ylva anser att det är viktigt eftersom att om inte förskollärare väljer att 

samtala om döden kan det skapa frågor hos barnen, angående varför det inte är okej att prata om det, och att 

detta tillslut leder till tabu i samhället.   
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Analys 

Aktivt och passivt arbetssätt 
 

Något som framkommit i denna studie är att det finns olika sätt att ta sig an arbetet med barns tankar om 

döden. Det finns två huvudinriktningar, där det ena är passivt och det andra är aktivt inkluderande av döden i 

verksamheten. Tillhörande det mer passiva förhållningssättet är Anna, Johanna, Karin och Ylva, vilka anser 

att arbetet med döden i förskolan alltid bör vara kopplat till dödsfall av närstående. Det aktiva 

förhållningssättet som Maria innehar, innebär att döden kan ha flera infallsvinklar och ingå i flera 

kunskapsområden. Vad som avgör vilket arbetssätt förskollärarna arbetar utefter beror på många olika 

faktorer, såsom förskollärares syn på barn, döden och sitt uppdrag i förskolan, och relationen mellan dessa. 

Det oskuldsfulla eller medkonstruerande barnet 

 

För förskollärarna med en passiv syn på arbetet med döden handlar arbetet främst om att besvara barnens 

frågor och bearbeta sorg när döden inträffat. En underliggande anledning som framkommer till varför de 

väljer att arbeta med barns tankar om döden på detta sätt, är för att de vill skydda barnen från sådant som kan 

skapa ångest och oro. Detta kan möjligtvis indikera på en barnsyn vilken Dahlberg, Moss och Pence (2012) 

beskriver, där vuxna vill skydda barn från det vuxna uppfattar som ont. Det betyder med andra ord att det 

barn inte får erfara eller veta mår de heller inte dåligt av. Att inneha denna syn är enligt Corr (2004) vanligt 

att vuxna har när det handlar om just barn och döden. Förskollärarna som innehar det passiva 

förhållningssättet menar på att det krävs ett dödsfall för att barnen ska uppfatta och uttrycka tankar om döden. 

De anser att erfarenhet av dödsfall är grundläggande för att förstå vad död innebär. Ingen av dessa 

informanter anser att det egentligen finns något annat betydande sätt att få erfarenhet. Maria som förespråkar 

ett aktivt arbetssätt anser att erfarenhet inte nödvändigtvis kommer med dödsfall. Maria uttrycker en bredare 

syn än de andra informanterna på vad döden i förskolan är, samt vad barnen har för möjligheter till att 

uppfatta döden. Hon anser att barn kan få erfarenheter på fler sätt, t.ex. genom media, och kan skapa ny 

kunskap utifrån dessa. Att media är betydelsefull och påverkar barns begreppsbildning kring död är något 

Fahrman (1993), Huntley (1996) samt Knutsdotter Olofsson (2003) menar på. Fahrman förklarar att barn 

inspireras av media och att det kan visa sig i deras lek där de bygger vidare på de erfarenheter de tillägnat sig. 

Något som är intressant är att de förskollärare som innehar ett passivt arbetssätt kring döden, sällan uppfattar 

att barnen leker död eller uttrycker tankar kring den överhuvudtaget, om inte ett dödsfall skett. Däremot säger 

Maria, som har ett aktivt förhållningssätt, att hon ofta noterat att barn i förskolan visat intresse för och 

innehar tankar om döden i vardagen, och att detta kan ske närsomhelst och på olika sätt exempelvis genom 

lek, ritande och frågor. En anledning till det kan vara att hennes förhållningssätt och inställning pekar på en 

annan barnsyn än vad de andra informanterna uttryckt. Denna barnsyn liknar den Dahlberg, Moss och Pence 

kallar för “barn som medkonstruktörer av sitt liv”, vilken innebär att barn ses som aktiva och 

medkonstruktörer av sin egen barndom och vardag.   

 

Förskollärares barnsyn blir även avgörande för hur de väljer att tolka barns lek, menar Löfdahl (2004). 

Knutsdotter Olofsson (2003) redogör för hur erfarenheter och minnesbilder kan bli byggstenar för barns lek 

och fantasi. Leken är enligt henne ett sätt att uppleva miljöer och händelser barn inte erfarit i verkligheten. 

Vidare förklarar Löfdahl att i leken får barn möjlighet att kombinera sina egna erfarenheter med andras 

erfarenheter och på så sätt skapa nytt innehåll. Enligt henne förutsätter denna syn på lek att barn betraktas 

som medkonstruktörer. Maria som själv sagt att hon har barnsynen; barn som medkonstruktörer, menar också 

på att barn bör ges erfarenheter för att kunna utveckla kunskaper, och styrker det påståendet genom hur hon 

beskriver barns lek om döden, där leken kan innefatta både roll- och fantasilek. Hon anser alltså inte endast 
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att barn leker sådant de erfarit, utan att de också genom leken kan skapa ny kunskap och pröva på livet. Ylva, 

som innehar en olik barnsyn gentemot Maria, beskriver däremot om leken att de tillfällen då hon sett barn 

leka död, har barnen lekt det som lästs i en bok och inte hittat på något nytt utifrån innehållet i boken. Detta 

kan peka på att hon ser barns lek som endast reproduktion av sådant de sett. 

 

Maria nämner inget om varken ålder eller mognad som avgörande för hur och vad barnen tillägnar sig kring 

ämnet döden. Hon anser snarare att barnens förståelse av döden är beroende av vilka metoder och material 

förskolan erbjuder. De resterande informanterna tycker att ålder och mognad är den mest betydande faktorn. 

Mognad är enligt dem beroende av ålder, därför är döden något de äldre barnen på förskolan har bättre 

förutsättningar att förstå. Att ålder är av betydelse är något även Fahrman (1993) menar på, då hon uttrycker 

att små barn endast har konkret tänkande och inte kan förstå döden, eftersom den är abstrakt. Fahrman samt 

dessa informanter uttrycker en gemensam syn på barn. De har även en gemensam syn på vad död innebär, 

eftersom de anser den vara för abstrakt för små barn att förstå. Maria, den femte informanten, med en annan 

syn på både döden och barn, tycker inte att döden behöver vara abstrakt, då den kan ha flera ingångsvinklar. 

Hennes ställningstagande visar sig i exemplet med tomatplantan, där barnen oavsett ålder fått följa processen 

från frö till död, där döden konkretiserats.    

Det tvetydiga begreppet döden 

 

Vad som även framkommit i studien förutom att informanterna visar på olika barnsyn och olika arbetssätt 

vad gäller döden i förskolan, är att den personliga relationen till döden inte är avgörande för hur arbetet 

angrips. Att just den personliga relationen är avgörande är dock något Huntley (1996) menar på. Huntley 

förklarar att vuxna kan ha svårt att handskas med ämnet på grund av att den vuxne själv har en problematisk 

relation till döden, och att det då blir ett problem att lyfta ämnet med barn. Vad gäller informanterna i studien 

stämmer inte detta, eftersom både Maria och Ylva har en avspänd relation till döden, men deras arbetssätt 

ändå ser helt olika ut. Maria arbetar aktivt med döden i vardagen på förskolan och Ylva arbetar passivt tills 

ett dödsfall sker eller barnen initierar ämnet. Anna har däremot ett liknande arbetssätt som Ylva, trots att hon 

uttrycker rädsla inför ämnet döden. Anna och Ylva har med andra ord olik personlig relation till döden, men 

samma arbetssätt. Däremot förknippar både Anna och Ylva död med dödsfall, medan Maria har en vidare syn 

på döden och antar den från fler perspektiv, såsom ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Då dödsfall är något 

känsligt, vilket Anna och Ylva menar på, påverkas de i hög grad av vad kollegor, vårdnadshavare och 

samhället i stort har för relation till döden. Att döden är tabu i Västerländska samhällen, vilket Knutsdotter 

Olofsson (2003) belyser, gör att det blir svårt att prata om den. För Anna och Ylva, som har ett smalt synsätt 

på vad döden innebär, blir det därför problematiskt att lyfta ämnet i förskolan. De tar sig endast an den del av 

döden som är tabu, det vill säga dödsfall. Det är alltså främst vilka kunskapsområden förskollärarna ser inom 

begreppet döden som avgör vilket arbetssätt de antar.  

Då Maria har ett bredare synsätt på döden menar hon att det finns många möjligheter att jobba inom ämnet. 

Maria anser, likt Lindgren och Wallin (2000), att det finns flera sätt att närma sig döden med barn. Hon ger 

förslag på flera olika metoder att använda i arbetet, såsom litteratur, drama, sagor och experiment. Utav 

informanterna är Maria egentligen den enda som förespråkar användning av flera metoder, dessutom är hon 

den enda som anser att döden är något förskollärare bör initiera i vardagen, oavsett om dödsfall skett eller 

inte. Hon beskriver en situation där barnen hittat en död spindel på förskolegården och genom det kunde 

frågor och tankar om livets skeende lyftas. Lindgren och Wallin (2000) föreslår detta arbetssätt och menar på 

att arbetet kan ske i anslutning till djur och natur, där barnen kan undersöka och ta del av livsprocesser och på 

så vis möta döden. En annan inkörsport till döden enligt Maria är att ständigt ha döden närvarande i det 

basmaterial som förskolan erbjuder, exempelvis böcker. Att arbeta via böcker och samtala genom dem är 

något alla informanterna föreslår. Böcker är något Corr (2004) och Åkesson (1977) lyfter som en bra metod, 
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liksom Maria tycker de att böcker är ett sätt att förbereda barnen inför livet och det behöver nödvändigtvis 

inte bara handla om sorgbearbetning. De andra informanterna ser dödsrelaterade böckers främsta syfte vara 

att bearbeta sorg. Även i detta sammanhang blir informanternas syn på döden avgörande för hur de tänker 

och hur de väljer att arbeta i förskolan.    

Det tolkningsbara uppdraget 
 

Maria belyser att förskollärares syn på sitt eget uppdrag blir avgörande för hur de hanterar ämnet döden i 

förskolan. Om förskollärare anser att deras uppdrag är att tillsammans med barnen upptäcka och utforska 

saker behöver döden varken innefatta tabu eller vara känsligt. Om de däremot ser på uppdraget som 

förmedlande av befintlig kunskap kan det vara något skrämmande, eftersom att döden är tabu och 

svåröverskådlig. De övriga informanterna uttrycker att det är svårt att få barnen att förstå vad döden innebär, 

vilket indikerar på en syn om att döden är något specifikt och därmed innefattar deras uppdrag förmedlande 

av befintlig kunskap. Detta betyder inte att de inte låter barnen spekulera och uttrycka sina tankar om döden, 

men deras syn begränsar hur de väljer att arbeta med döden i förskolan. I Skolverkets (2016) formulerade 

uppdrag för förskolan står det att barns behov ska stödjas när det kommer till att få reflektera och dela sina 

tankar om livsfrågor. Det är något informanterna, oavsett arbetsinriktning, ger bilden av att uppfylla. Detta 

eftersom barnen får komma till tals och uttrycka sina tankar. Däremot finns det en del i Skolverkets läroplan 

för förskolan som säger att arbetslaget har i uppdrag att lyfta fram och problematisera livsfrågor med barnen, 

det är dock något informanterna med passivt arbetssätt inte uppfyller vad gäller döden. Detta genom att 

arbetet med döden, enligt dem, alltid ska ske på barnens initiativ. Maria menar, å andra sidan, att arbetet med 

döden, en av flera livsfrågor, ligger på förskollärarnas ansvar att belysa och arbeta aktivt med. Enligt henne 

är det inte barnens ansvar, även om hon kan utgå från det barnen tar upp. Som tidigare nämnts har Maria 

påpekat att barnen kan uttrycka sina tankar om döden på fler sätt än via direkta frågor eller i samband med 

dödsfall. Hon tar upp både lek och ritande som uttrycksformer hos barnen. Även Fahrman (1993), 

Knutsdotter Olofsson (2003), Löfdahl (2004) och Åkesson (1977) lyfter att lek är en vanlig uttrycksform, där 

barnen kan bearbeta tankar och känslor samt utveckla kunskaper. Att barn ritar sina tankar och erfarenheter 

är något Silver (2001) tar upp, och att vuxna i barns närhet, genom teckningar, kan få ledtrådar om barnens 

tankar. Karin och Ylva, som båda innehar ett passivt arbetssätt, nämner varsin av dessa uttrycksformer, men 

kopplar dem direkt samman med att dödsfall inträffat vilket gjort att barnen uttryckt sig. Vilken syn 

informanterna har på sitt uppdrag som förskollärare verkar med andra ord vara av betydelse för hur de arbetar 

med döden, då detta leder till att de antingen initierar döden i vardagen eller inte gör det.      

 

Sammanfattningsvis framgår det att informanterna med ett passivt förhållningssätt har ett inväntande 

arbetssätt, eftersom det är avgörande för ett eventuellt arbete att ett dödsfall sker eller att barnen i 

verksamheten har intresse för och initierar frågor om döden. För Maria med ett aktivt arbetssätt är detta inte 

avgörande, hon föregriper döden på fler sätt. Hon och de andra informanterna har skild syn på vad begreppet 

döden kan innebära i förskolan, vad förskollärares uppdrag innebär samt att de uttrycker olika barnsyn. Detta 

i sin tur är faktorer som påverkar hur de väljer att ta sig an arbetet med barns tankar om döden.  
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Diskussion  

Förhållningssätt hos förskollärarna 

 

I analysen framkom två centrala teman. Det ena är ett föregripande, aktivt arbetssätt till barns tankar om 

döden, och det andra ett mer inväntande, passivt arbetssätt. Vilket arbetssätt informanterna innehar hänger 

tätt samman med bland annat deras barnsyn. Informanterna i denna studie visar på två olika inriktningar på 

barnsyn, vilka Dahlberg, Moss och Pence (2012) redogör för, där det ena handlar om att skydda barnen och 

det andra om att barnen är med och konstruerar sin vardag och sitt liv. Med detta i åtanke funderar vi över om 

den barnsyn; att skydda barnen, som visat sig hos Anna, Johanna, Karin och Ylva genomsyrar allt deras 

arbete i förskolan, eller om den just är kopplad till döden. Vi frågar oss om informanterna med ett passivt 

arbetssätt generellt har denna barnsyn eller om den framkommer hos dem i detta sammanhang, eftersom 

döden i samhället är tabubelagd. Det som talar emot att det endast beror på att ämnet är tabubelagt är att 

informanterna gett uttryck för att de anser döden vara en naturlig del av livet och därför borde vara en 

naturlig del i förskolan, trots detta gör de ändå det aktiva valet att inte inkludera den i den vardagliga 

verksamheten. Vi frågar oss därför vidare om informanterna med denna barnsyn tänker att barnen inte kan 

vara med och konstruera ny kunskap gällande döden, eller om det även gäller andra ämnen.  

Döden bland andra ämnen i förskolan 

 

Informanterna med ett passivt arbetssätt uttrycker att de inte har något uttalat förhållningssätt i sina 

respektive arbetslag om hur arbetet med barns tankar om döden ska utformas. Maria, med ett aktivt 

arbetssätt, beskriver hur hennes förskola har ett uttalat förhållningssätt angående hur de generellt jobbar för 

att fånga upp barns intressen, då även gällande döden, samt för hur de medvetet plockat in döden i förskolans 

basmaterial. Att ha litteratur i verksamheten är något Corr (2004) och Åkesson (1977) förespråkar, samt 

Huntley (1996) förespråkar film för att väcka barnens intresse kring ämnet. Marias uttalande om att inneha 

material i verksamheten visar på att hennes arbetslag har någon form av samstämmighet kring hur de tar in 

döden i verksamheten, däremot är det svårt att uttala sig om alla i arbetslaget har en lika bred syn på döden 

som Maria har. Även om hon ger bilden av att hennes arbetslag har ett uttalat arbetssätt, upplever vi 

arbetssättet inte lika utformat och planerat som kan väntas inom andra ämnen i förskolan. Med det menar vi 

att inom exempelvis jämställdhetsarbete hade dessa strategier inte ansetts tillräckliga. Ännu mindre 

tillräckligt är de andra informanternas passiva arbetssätt kring barns tankar om döden. Generellt tänker vi att 

exempelvis jämställdhetsarbete i förskolan inte är något som endast kommer på tal om någon på grund av 

kön blivit orättvist behandlad eller barnen initierat ämnet. Frågan är om det ens hade varit tillräckligt att 

plocka in basmaterial som berör det. I förskolan förväntas det mer djupgående arbete med jämställdhet samt 

att förskollärarna ska ha ett mer utstuderat förhållningssätt. Vi funderar över varför det inte väntas samma sak 

gällande döden och andra livsfrågor.  

 

Under intervjuerna gav Anna, Johanna, Karin och Ylva bilden av att när det kommer till döden går det inte 

att jobba med den på ett mer utvecklat sätt än att läsa böcker och ha samtal, eftersom barnen inte kommer 

förstå vad döden innebär och därmed kan oro uppstå. Vi tänker att deras egen bild av vad döden är hindrar 

dem från att kunna arbeta mer som Maria, som tillsammans med barnen vill undersöka och utforska 

fenomenet döden. Att vuxnas syn på döden kan vara ett hinder är något även Huntley (1996) menar på. Vi 

uppfattar det som att Maria, jämfört med de andra, inte har detta hinder eftersom hon inte har någon bestämd 

sanning om vad döden är, och därför blir det enklare för henne att ta in den i förskolans verksamhet. Hon 

talar om att erbjuda mycket material och många inkörsportar till ämnet, vilket gör att fler barn får möjlighet 

att bilda sig en egen uppfattning om vad döden är. Det här arbetssättet styrks av läroplanen där det står att 
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“Förskolan ska sträva mot att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning 

till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen” (Skolverket, 2016, s. 8). Maria, i jämförelse med de 

andra informanterna, uttrycker ingen bild av att barnen måste förstå vad döden innebär. Inte heller läroplanen 

uttrycker att barnen måste förstå det, däremot att förskolan ska sträva mot detta och att förskolan därför bör 

erbjuda möjligheter för barnen att kunna tillägna sig och skapa nya kunskaper. För de andra fyra 

informanterna blir döden komplex, eftersom de uppger en annan syn på döden och att barnen måste tillägna 

sig den på ett korrekt sätt. 

 

Vissa delar av den tidigare forskning som gjorts av Fahrman (1993) och Åkesson (1977), samt uttrycks av 

informanterna Anna, Johanna, Karin och Ylva, säger att döden, då dödsfall, är för abstrakt för förskolebarn 

att förstå. De menar med andra ord att ju äldre barnen är desto bättre förutsättningar har de att förstå vad 

döden innebär. Detta är en anledning, enligt de här informanterna, till varför de väljer att ha ett passivt 

arbetssätt till barns tankar om döden. Vad som dock är intressant att fråga sig, enligt oss, är om de väljer bort 

döden i förskolan för att det är just döden, eller för att den är abstrakt. Det finns andra ämnen i förskolan, 

menar vi, som också kan anses abstrakta, exempelvis astronomi. Vi tänker oss att arbeta med rymden är 

något många förskolor gör utan att inneha kravet om att det är något barnen exakt måste förstå vad det 

innebär, att det ändå går att utforska och utveckla kunskap tillsammans. Vi tolkar från det som framkommit 

under intervjuerna att informanterna inte har denna inställning till döden, utan uttrycker ett krav om att 

barnen måste förstå. Vi anser detta baserat på att de inte väljer att jobba med döden om inte något har hänt 

eller att barnen initierar ämnet. Dessutom lägger de vikt vid faktorer såsom ålder och mognad, vilket i andra 

sammanhang på förskolan antas, av oss, vara av mindre betydelse. Det är dock oklart hur de arbetar kring 

andra abstrakta ämnen på dessa förskolor, men generellt, tänker vi, gällande andra ämnen, att förskolor 

brukar jobba med det oavsett barnens åldrar. I det sammanhanget ligger fokus på att erbjuda även de små 

barnen möjligheter att få erfarenheter och utveckla kunskap och på det viset få med sig verktyg inför 

framtiden. Vi frågar oss varför detta arbetssätt inte också appliceras på ämnet döden. Att erbjuda barnen 

tillfällen och möjligheter att tillägna sig erfarenheter är ett arbetssätt som både Knutsdotter Olofsson (2003) 

och Vygotskij (1995) förespråkar.  

 

Anna, Johanna, Karin och Ylva uttrycker en syn om att erfarenhet av dödsfall är a och o för arbete med 

döden i förskolan. I mycket av den tidigare forskning vi kommit i kontakt med under studien tas lek upp som 

en uttrycksform för barns tankar om döden. Något intressant är att det endast är Maria och Ylva som upplevt 

att barn lekt död, men de har skilda åsikter om vad leken grundar sig på och vad den har för potential för 

barns fortsätta förståelse för död. Att Anna, Johanna och Karin inte tar upp leken överhuvudtaget, tolkar vi 

som att de möjligtvis har en syn på lek som reproducerande, alltså att lek baseras på direkta erfarenheter. 

Denna syn stämmer även överens med Ylvas beskrivning av barns lek om död. Då dessa förskollärare väljer 

att inte aktivt arbeta med döden i verksamheten kan barnen heller inte leka död ifall inte ett dödsfall skett, 

tänker vi. Detta kan även vara orsaken till att de väljer att inte uppmärksamma döden, eftersom de är rädda 

för att skapa känslor och tankar hos barnen som inte är önskvärda. Denna rädsla hos förskollärarna kan 

styrkas av Vygotskijs (1995) teori om att människor kan uppleva känslor om saker även om det inte hänt. 

Med detta i åtanke kan vi till viss del förstå denna rädsla hos informanterna om att skapa oönskade tankar om 

döden hos barnen. Men samtidigt, om Vygotskijs teori stämmer, är detta en metod att använda i förskolan där 

barnen får pröva på olika känslor och erfara olika fenomen, enligt oss. Att använda leken på det viset är 

enligt Knutsdotter Olofsson (2003) ett sätt för barn att öva och pröva på olika förhållningssätt. I leken kan 

upplevelser upprepas samtidigt som det finns en viss distans till fenomenet, eftersom barnen kan lämna leken 

när den känns farlig, enligt henne.  
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Samhällets påverkan på arbetet med döden 
 

Något som framgått under studiens gång är att ämnet döden är tabu, då det handlar om dödsfall, och detta 

faktum visar sig både i tidigare forskning som gjorts och i vad informanterna sagt. Tidigare forskning av Corr 

(2004), Heath (2012) och Knutsdotter Olofsson (2003) menar på att döden i Västerländska samhällen är 

något som undviks att tala om, då den räknas som något ont och dåligt. När ämnet väl adresseras av vuxna, 

särskilt i sammanhang med barn, används därför ofta metaforer för att ämnet ska upplevas mindre jobbigt, 

enligt Friedman och James (2003). Under våra intervjuer var metaforer ett vanligt fenomen som främst 

visade sig hos Anna, Johanna, Karin och Ylva med ett passivt arbetssätt, vilka alla refererade barns tankar om 

döden till dödsfall. Detta är möjligtvis anledningen till att de valde att prata i metaforer och det i sin tur visar 

på ett slags outtalat ställningstagande angående vad döden innebär. 

 

Av den tidigare forskningen från Berg och Nyström (2015), Corr (2004), Fahrman (1993) och Raundalen och 

Schultz (2010) kring barns tankar om döden, vilken vi använt i denna studie, fokuserar de främst på dödsfall 

av människor. Med detta i åtanke, anser vi, att det inte är konstigt att fyra av fem informanter i vår studie har 

det synsättet på döden. Att det ser ut så, tänker vi, beror på att förskolans verksamhet ska baseras på 

forskning. Det betyder att det blir svårt för förskollärarna att få bredare syn på döden när det inte görs 

forskning om det. Det är egentligen bara Lindgren och Wallin (2000) som ger förslag på hur det går att arbeta 

på ett sätt som inte bara berör dödsfall av människor. De författarna, liksom informanten Maria, ger förslag 

på hur döden kan ses ur andra perspektiv. Vi har inte hittat annan tidigare forskning med vidare perspektiv på 

begreppet döden, än dödsfall. Dock anser vi detta synsätt tillföra mer för förskolans verksamhet, eftersom 

Maria som innehar det synsättet arbetar med döden, i förebyggande syfte, utan att ett dödsfall skett. För de 

andra informanterna och författarna är dödsfall och sorgbearbetning det centrala i arbetet med barns tankar 

om döden. Johanna, med ett passivt arbetssätt, som uttryckt en rädsla för att göra barnen oroliga och för det 

faktum att vissa kan bli ledsna och andra tycka döden är skoj, kanske hade sluppit dessa dilemman ifall hon 

arbetat aktivt med döden i verksamheten. Detta eftersom alla barn då hade givits erfarenhet av och chans att 

vänja sig vid döden. Åkesson (1977) och Huntley (1996) förespråkar att arbeta med döden i förebyggande 

syfte för att förbereda barnen för livet och eventuella kriser.  

Avslutande diskussion 
 

Döden blir tabu i samhället för att människor gör den till det, därför kan den anses vara problematisk att 

arbeta med i förskolan. Om förskollärare däremot har ett bredare perspektiv på vad döden kan innebära, 

behöver den nödvändigtvis inte bli tabu och känslig. Ser förskollärare döden ur fler infallsvinklar blir det 

lättare att uppfatta om barnen visar intresse för den och därigenom lättare att anta döden utifrån fler 

kunskapsområden. Dessutom gör detta att ett arbete i förebyggande syfte blir mindre komplext och behöver 

inte ske i samband med dödsfall eller att barnen uttrycker erfarenheter kring det. Ansvaret över att döden 

finns närvarande på förskolan som en del av verksamheten ska inte ligga hos barnen utan hos förskollärarna. 

Det är förskollärares uppdrag att erbjuda varierade metoder och material i allt som läroplanen berör, där 

döden, vilken är en del, också ska ges utrymme att synliggöras och utforskas. 

Vidare forskning 

Något som skulle vara intressant att undersöka vidare är andra ämnen som kan kategoriseras som 

tabubelagda och hur det arbetas med dem i förskolan. Det skulle exempelvis kunna innefatta sex och 

samlevnad eller tragiska världsnyheter. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

1. Berätta vad du tänker när du hör ämnet ”barns tankar om döden”…  

 

2. Hur kan barns tankar om döden komma till uttryck i förskolan? 

 

3. a. Vilken erfarenhet har du av barns tankar om döden i förskolan?  

b. (Barn som inte har nära erfarenhet av dödsfall, hur kan de få erfarenhet av döden?) 

 

4. Varför är det viktigt/inte viktigt att arbeta med barns tankar om döden enligt dig?  

 

5. a. Har din förskola något uttalat arbetssätt gällande barns tankar om döden? 

b. Har din förskola något uttalat arbetssätt vad gäller dödsfall? 

 

6. Berätta hur förskolan kan utvidga barns tankar/erfarenheter av döden… 

 

7. Hur kan förskolan arbeta med barns tankar om döden i vardagen? 

 

8. Hur kan döden göras begripligt för barnen?  

 

9. a, Vilka hinder finns eller kan finnas i arbetet ned barns tankar om döden?  

b, Har du mött hinder? 

c, Kan personalens personliga relation till döden påverka arbetet i förskolan? 

d, Kan skilda åsikter i arbetslaget påverka arbetet med barns tankar om döden? 

e, Kan föräldrars åsikter påverka arbetet med barns tankar om döden i förskolan? 

 

10. På längre sikt hur kan arbetet med barns tankar om döden påverka barnen tror du? 

11. Har du något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 
 

Hej! 

Vi heter Märta och Erika och studerar vår sista termin på förskollärarprogrammet. Vi håller på med vårt 

examensarbete och är intresserade av att intervjua någon förskollärare er förskola. Vårt examensarbete 

kommer att behandla barns tankar om döden, där vi är intresserade av att ta del av förskollärares 

förhållningssätt, kunskaper och erfarenheter inom ämnet.  

Vidarebefordra gärna detta till din personalgrupp och återkom till oss om eventuell tid så fort som möjligt.  

Övrig information:  

Intervjun kommer att ta ca 20 minuter  

Du bestämmer själv om du vill medverka 

Du har rätt att avbryta intervjun 

Du kommer att vara anonym i studien 

Vi kommer att använda ljudinspelning 

Tystnadsplikt gäller 

Informationen kommer endast användas i forskningssyfte 

 

Vid eventuella frågor, hör av er till oss: 

Märta Ekman XXX- XXX XX XX, abc123@hotmail.com 

Erika Larsson XXX- XXX XX XX, abc123@hotmail.com 

 

Med vänliga hälsningar,  

Märta och Erika 
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