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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att öka kunskapen om hur förskollärare upplever arbetet med 

att hantera barns tankar om döden i förskolans pedagogiska kontext. Jag ville ta reda på 

hur förskollärare beskriver att de förhåller sig till barns frågor och upplevelser av döden, 

vilken beredskap förskollärare menar att de har vid möte av barns frågor om liv och död 

och hur förskollärare anser att barns funderingar kring livsfrågor hanteras i arbetslaget. 

För att samla ihop data till studien har jag använt mig av tre intervjuer med förskollärare 

som har arbetat olika länge i förskolans verksamhet samt har varierande erfarenheter. 

Resultatet visar att döden är ett återkommande begrepp som barn är nyfikna på eftersom 

det är abstrakt för dem. För att barn ska få en bättre förståelse av döden bör förskollärare 

förklara begreppet på ett konkret sätt menar informanterna. Resultatet visar även hur 

viktigt det är att barn får bearbeta sina upplevelser av döden för att få en förståelse av 

verkligheten. Slutsatsen är att ämnet är svårt men viktigt att synliggöra i förskolans 

verksamhet. 

 

Nyckelord: Döden, bearbetning, beredskap, samtal, livsfrågor 

 

  



 

 

Innehållsförteckning 

1.INLEDNING .............................................................................................................................................. 1 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ...................................................................................................................... 2 

2. BAKGRUND ............................................................................................................................................ 3 

2.1 BARN OCH FANTASI ...................................................................................................................................... 3 
2.2 LÄROPLANEN SOM STYRMEDEL ....................................................................................................................... 3 
2.3 BARNS TANKAR OM DÖDEN ........................................................................................................................... 3 
2.4 BEARBETNING AV UPPLEVELSER ...................................................................................................................... 4 
2.5 BARNS TRYGGHET ........................................................................................................................................ 5 
2.6 VIKTEN AV ARBETSLAGET SOM PEDAGOGISKT VERKTYG ........................................................................................ 5 
2.7 BEREDSKAP ................................................................................................................................................ 6 

3. METOD ................................................................................................................................................... 7 

3.1 VAL AV METOD............................................................................................................................................ 7 
3.2 URVAL ....................................................................................................................................................... 7 
3.3 GENOMFÖRANDE ........................................................................................................................................ 8 
3.4 ANALYSMETOD ........................................................................................................................................... 8 
3.5 FORSKNINGSETISKA PRINCIPER ........................................................................................................................ 9 
3.6 TROVÄRDIGHET ........................................................................................................................................... 9 
3.7 METODDISKUSSION ...................................................................................................................................... 9 

4. RESULTAT ............................................................................................................................................. 11 

4.1 BAKGRUNDSFRÅGOR .................................................................................................................................. 11 
4.1.1 Arbetserfarenheter ........................................................................................................................ 11 
4.1.2 Specifika erfarenheter ................................................................................................................... 11 

4.2 BARN OCH DERAS TANKAR OM DÖDEN ........................................................................................................... 11 
4.2.1 Tankarna börjar dyka upp ............................................................................................................. 11 
4.2.2 Att samtala med barn om döden .................................................................................................. 12 
4.2.3 Barns bearbetning av döden ......................................................................................................... 13 

4.3 ARBETSLAGETS FÖRHÅLLNINGSSÄTT ............................................................................................................... 14 
4.3.1 Hantering av barns frågor om döden ............................................................................................ 14 
4.3.2 Samverkan med föräldrar ............................................................................................................. 15 

4.4 BEREDSKAP OCH RESURSER .......................................................................................................................... 15 

5. ANALYS ................................................................................................................................................ 16 

5.1 SAMTAL OM DÖDEN ................................................................................................................................... 16 
5.2 BARNS BEARBETNING AV DÖDEN ................................................................................................................... 16 
5.3 HANTERINGEN AV BARNS FRÅGOR OM DÖDEN ................................................................................................. 16 
5.4 BEREDSKAP OCH RESURSER .......................................................................................................................... 17 
5.5 FANTASI OCH VERKLIGHET ........................................................................................................................... 17 

6. DISKUSSION ......................................................................................................................................... 18 

6.1 SLUTSATSER .............................................................................................................................................. 18 
6.2 DISKUSSION .............................................................................................................................................. 18 

6.2.1 Samtal med barn ........................................................................................................................... 18 
6.2.2 Barn och fantasi ............................................................................................................................ 19 
6.2.3 Barns lekar om döden ................................................................................................................... 19 
6.2.4 Barnlitteratur ................................................................................................................................ 19 
6.2.5 Vidare forskning ............................................................................................................................ 20 

7. REFERENSLISTA .................................................................................................................................... 21 

INTERNETKÄLLOR ............................................................................................................................................. 22 

8. BILAGOR............................................................................................................................................... 23 

BILAGA 1 - MISSIVBREV .................................................................................................................................... 23 
BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE .............................................................................................................................. 24 





 

1 

 

1.Inledning 

Funderingar kring liv och död är ett återkommande ämne i barns vardag. Trots barns 

nyfikenhet diskuteras existentiella livsfrågor sällan tillsammans med barn (Dyregrov & 

Hordvik, 1995). Ett exempel på detta som jag har upplevt var när ett barns katt hade dött 

och barnet hade frågor om var katten tog vägen, förskolläraren som skulle besvara frågan 

svarade genom att berätta att katten var i himlen. Andersson (1995) menar att det är 

vanligt att vuxna tror att de skyddar barn från svåra situationer när de aktivt undviker 

svåra samtalsämnen i och utanför förskolan. Att undvika samtalsämnen om svåra 

livsfrågor kan negativt påverka barn, speciellt när det handlar om döden. Ämnet är 

oundvikligt, särskilt då barn kommer i kontakt med döden i vardagen (Andersson, 1995).  

Döden finns runt omkring oss och barn kan stöta på det i film och spel, men även av egna 

erfarenheter och upplevelser (Hägg & Kuoppa, 2007). Barn formas av de miljöer som de 

befinner sig i. De olika miljöerna kan ge en felaktig uppfattning av viktiga livsfrågor och 

vidare kan de felaktiga uppfattningarna skapa rädslor och osäkerheter hos barn. Det är 

därför viktigt att synliggöra de olika livsfrågor som barn funderar över. Hur förskollärare 

bemöter de olika livsfrågorna har en stor betydelse för barns utveckling och kunskap i 

framtiden (Dyregrov & Hordvik, 1995).  

I förskolans läroplan betonar Skolverket (2018) att förskolan ska bemöta barn i deras 

frågor, funderingar och upplevelser. Förskollärare har möjligheter att uppmuntra och 

påverka barns uppfattningar av livsfrågor för att undvika rädsla. Vidare är det viktigt att 

förskollärare ska stödja och vägleda barns reflektioner av livsfrågor (Skolverket, 2018). 

Av egna erfarenheter har jag upplevt att vid samtal om barns frågor om döden kan ett 

konkret tillvägagångssätt hjälpa barn att skapa en förståelse av döden samtidigt som barns 

egna individuella uppfattningar skapas. En annan aspekt är att barn kan skapa en förståelse 

för det oförklarliga då de har en oändlig fantasi (Johansson & Larsson, 1976). Vuxna har 

inte svar på alla barns frågor om döden men det är viktigt att bemöta frågorna. Barn 

påverkas av vuxna och hur de agerar och det är därför viktigt att vara ärlig angående 

livsfrågor. Särskilt då döden är oåterkallelig och många tycker att ämnet är obehagligt att 

både tänka på och prata om (Dyregrov & Hordvik, 1995).  

Utifrån egna erfarenheter har jag upplevt att döden inte alltid är ett välkommet samtal i 

förskolan då barns frågor undviks att svara på. Skolverket (2018) betonar att förskolan ska 

stödja barns behov av reflektion kring livsfrågor i förskolan. Dyregrov och Hordvik 

(1995) menar att samtal om döden tillsammans med barn ger barnen en liten förståelse och 

kunskap om deras egna tankar och funderingar. I samband med reflektion bör 

förskollärare och arbetslag se över sitt eget förhållningssätt kring döden (Dyregrov & 

Hordvik, 1995). Skolverket (2015) anser att dokumentation och reflektion i förskolans 

verksamhet synliggör det egna och arbetslagets förhållningssätt. Enligt Andersson, (1995) 

bör diskussioner om erfarenheter av döden föras regelbundet i arbetslaget då det kan ge 

barn ett ökat stöd samt förståelse. Skolverket (2019) betonar att förskolor ska ha resurser 

och beredskap som kan tillämpas ifall krisen kommer. I arbetslaget är det gynnsamt med 

diskussioner kring krisplaner, vilka verktyg som finns tillgängliga i verksamheten och vad 

som saknas ifall ett dödsfall sker.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur förskollärare upplever arbetet med 

att hantera barns tankar om döden i förskolans pedagogiska kontext. 

1. Hur beskriver förskollärare att de förhåller sig till barns frågor om och upplevelser 

av döden? 

2. Vilken beredskap menar förskollärare att de har vid möte av barns frågor om liv 

och död?  

3. Hur beskriver förskollärare att barns funderingar kring livsfrågor hanteras i 

arbetslaget? 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till ämnet samt tidigare forskning som är relevant 

för denna studie. 

2.1 Barn och fantasi 

Vygotskij (1995) har en teori som benämns som den sociokulturella teorin, den innefattar 

en helhetssyn om hur människan skapar sina föreställningar om världen i samspel med 

andra för att bli medveten. Teorin handlar mycket om fantasi och kreativitet och Vygotskij 

menar att fantasin baseras på erfarenheter som barn upplevt, ju mer erfarenheter desto 

större fantasi. Vidare menar Vygotskij att barn är mycket påhittiga och kan ibland ha svårt 

för att skilja på vad som är verklighet och fantasi. Fantasi kan finnas för att fullborda 

tankar, det är en kreativ förmåga. När ett barn har sett, hört och upplevt mycket har de 

tillägnat sig många verklighetselement och deras erfarenheter har blivit fler, fantasin blir 

då mer produktiv. Barn skapar ständigt nya fantasier och Vygotskij berättar om fantasin 

kopplat till de emotionella känslorna. När barn känner känslor ser de dem med olika ögon, 

det vill säga att känslorna upplevs på olika sätt och syns inte bara på de yttre uttrycken 

utan även på de inre uttrycken. De yttre uttrycken vid exempelvis rädsla kan vara 

darrningar och blekhet medan de inre uttrycken visar sig som tankar, bilder och intryck 

som barn samlat på sig under erfarenheter. När barn skapar något, exempelvis vid målning 

spelar många faktorer in. De färger barnet använder sig av kan visa vilka känslor barnet 

har inom sig. Exempelvis vid mörka färger kan känslor som rädsla eller ensamhet visas 

och vid ljusare färger som gul och rosa kan glädje framkomma (Vygotskij, 1995).  

2.2 Läroplanen som styrmedel 

Skolverket (2018) betonar hur verksamheten ska vara öppen och respektera skillnader i 

barns uppfattningar och sätt att leva på. Den ska ge barn möjlighet att på olika sätt få 

upptäcka, reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med varandra i verksamhetens 

vardag. Vidare betonar Skolverket att verksamheten ska vara öppen för barns olika 

uppfattningar samt att den ska uppmuntra barn att framföra sina tankar och idéer. Barns 

åsikter är viktiga och ska synliggöras. Därför ska barn få möjlighet att bilda sig sina egna 

uppfattningar och göra egna val i förskolans vardag. Barn utvecklar då en tilltro till sin 

egen förmåga samtidigt som de har inflytande i verksamheten. Förskolan ska ha sin 

utgångspunkt i det barnen visar intresse för samt i de erfarenheter som barnen tidigare har 

upplevt (Skolverket, 2018).  

2.3 Barns tankar om döden 

Enligt Johansson och Larsson (1976) kan barns tankar om döden dyka upp vid olika 

tillfällen men oftast förekommer det på kvällstid när det är läggdags. Barns drömmar kan 

påverkas av deras fantasi och då kan det förekomma att de drömmer om att exempelvis en 

i familjen dör vilket skapar en oro i barnen då de funderar mycket på döden (Johansson & 

Larsson 1976).  

Dyregrov och Hordvik (1995) menar att i förskolans verksamhet existerar det ständiga 

funderingar och tankar om döden hos barn. På grund av brist på erfarenheter hos dem kan 

deras uttryck om döden ofta missförstås då barn inte förstår innebörden av begreppet död. 

Barn kan även förstå döden på olika sätt då de har olika erfarenheter av begreppet. De har 

många funderingar och tankar om ämnet som de inte vet svaret på och då vänder de sig till 

förskollärare i förskolan som förväntas komma med ett svar och en förklaring. När ett 

begrepp som döden ska förklaras för barn krävs ett konkret sätt då det blir svårt för barn 

att förstå abstrakta förklaringar. Vid abstrakta förklaringar som inte logiskt hänger ihop 

kan en förvirring hos barn uppstå. Ett exempel på en abstrakt förklaring kan vara som 
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exemplet som nämndes i inledningen att en förskollärare berättar för ett barn att “Din katt 

är i himlen nu” för att förenkla situationen för sig själv. När konkreta förklaringar används 

skapas istället en förståelse hos barn. Exempelvis behöver barn få höra att när någon eller 

något är dött andas personen eller djuret inte mer, hjärtat slår inte och att ingen smärta kan 

upplevas hos de döda. Barn behöver även få höra upprepning av dessa exempel för att få 

en slags förståelse av döden vid tidig ålder då de gradvis får en uppfattning av begreppet 

redan då (Dyregrov & Hordvik, 1995). 

Johansson och Larsson (1976) betonar att barn känner sig trygga när de delar med sig av 

sina erfarenheter. Som förskollärare är det viktigt att vara lyhörd för barns outtalade tankar 

och funderingar då detta kan skapa en möjlighet för barnen att uttrycka sig. Barn ska få 

utrymme att uttrycka sina frågor och förskollärare bör därför underlätta för dem att yttra 

sig inom ämnet. När förskollärare samtalar med barn om döden är det viktigt att tänka på 

att inte jämföra döden med sömn då en rädsla för sömn kan uppstå hos barn. När barn 

kommer i kontakt med döden i omgivningen bör den förklaras sakligt då barn med sin 

fantasi kan skapa egna antaganden om döden. Det kan leda till oro och rädsla på grund av 

okunskap (Johansson & Larsson, 1976). Många vuxna upplever att det är svårt att tala om 

döden menar Johansson (2019). Vidare menar han att samtal om döden tillsammans med 

barn kan vara svårt då de har upplevt döden på olika sätt. Barn i förskolan kan ha upplevt 

krig trots sina låga åldrar som kan ligga till grund för trauman hos dem eller upplevt att 

någon som stått dem nära har dött. Det är lätt att undvika ämnet då döden ofta förknippas 

med tunga känslor som består av sorg, förlust eller rädsla (Johansson, 2019). 

2.4 Bearbetning av upplevelser 

Det finns barn som redan i förskoleåldern har fått vara med om att en person som stått 

dem nära har dött. Barn blir påverkade av döden på olika sätt och sörjer inte på ett bestämt 

sätt. Exempelvis kan barn bli nedstämda, ängsliga, få sömnsvårigheter och få fantasier 

som påverkar dem negativt i vardagen (Bris, 2019). Skolverket (2018) nämner att barn 

skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. Ett annat sätt 

som barn använder sig av vid bearbetning av döden är via lek. Johansson (2019) menar att 

det är naturligt för barn att leka men att leken kan vara svår då den är komplex i sin 

kreativitet. Dyregrov och Hordvik (1995) nämner att barn utför ofta begravningsritualer 

där de begraver exempelvis en docka eller om de hittar ett dött djur. Dessa lekar hjälper 

barn att få förståelse för döden. Lekarna är ett naturligt sätt för barn att uttrycka sig på. Det 

är även viktigt att barn får bearbeta sina känslor. Barn har mycket tankar angående döden 

och det är viktigt att förskollärare skiljer på barns fantasier och verklighet. Leken är en del 

av barns bearbetningsprocess och i leken utför barn sina fantasier eller något de sett i en 

film. När barn bearbetar döden via lek kan det vara bra som förskollärare att finnas nära 

till hands då barn som saknar erfarenhet om döden kan bli uppskrämda (Dyregrov & 

Hordvik, 1995). Skolverket (2018) nämner vidare att leken är viktig för barn och det är en 

central del i förskolan. Förskollärare ska uppmuntra till lek och bekräfta lekens betydelse 

för barns utveckling, lärande och välbefinnande (Skolverket, 2018). När barn leker 

återberättar de en händelse av en erfarenhet som upplevts och när erfarenheten blir 

återberättad i leken blir händelsen mer gripbar för barnet samt etableras i deras 

kunskapsförråd (Öhman, 2011).  

En annan del av barns bearbetningsprocess är att skapa menar Vygotskij (1995). Det visar 

sig att barn bearbetar genom att rita och måla erfarenheter de upplevt. Skolverket (2018) 

skriver att förskolan ska skapa utrymme för barns skapande och därigenom göra det 

möjligt för barn att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika 

uttrycksformer. Exempelvis med hjälp av bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans 

(Skolverket, 2018). När barn skapar bearbetar de sina tankar och uttrycker sig via 

skapandet. Musik innefattar också känslor och kan bearbeta döden. Alla de nämnda 
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bearbetningsmetoderna tillämpas hos barn på olika sätt och då alla barn är olika är 

metoderna effektiva på ett varierande sätt (Vygotskij, 1995).  

Ett av de vanligaste sätten som barn kommer i kontakt med döden på är genom tv och 

film. Johansson och Larsson (1976) uppger i sin bok “Barns tankar om döden” att två 

huvudkategorier kan urskiljas. I den första kategorin menar författarna att barn får en 

uppfattning av händelser på tv eller i film som kan ha en anknytning till den egna 

livssituationen. Den andra kategorin syftar på att barns känslor och fantasier riktas mot 

filmen. Enligt Johansson och Larsson kan barn i denna kategori även skilja på sin egen 

verklighet och filmens. Några barn är mer bekanta med döden och har erfarenheter av 

dödsfall medan andra barn endast har upplevelser av döden genom film och spel. Oavsett 

vilka erfarenheter de har bearbetas begreppet i vardagen. Hur vi förskollärare bemöter 

barns tankar och funderingar är avgörande för barns tankeprocess om ämnet i framtiden 

(Johansson & Larsson, 1976).  

2.5 Barns trygghet 

När ett barn har varit med om ett dödsfall påverkar det hela barngruppen. Då blir 

förskollärares förhållningssätt och kunskap en betydelsefull del av barns utveckling. 

Enligt Dyregrov (1990) är diskussioner och reflektioner tillsammans med hela 

barngruppen avgörande då barngruppen påverkas av barnets sorg. Att bearbeta sorg och 

begreppet döden via litteratur ger barn en förståelse samt att de blir bekanta med ämnet. 

När litteratur läses bearbetar barn boken då de tänker och funderar. Ofta kommer barn 

med frågor under tiden läsningen sker och det är ytterst viktigt att se och höra dem genom 

att svara på deras frågor samt att barnen själva diskuterar. Vidare menar Dyregrov att 

litteraturen kan användas i förebyggande syfte då kunskap och förberedelse skapas. De 

olika erfarenheter och kunskaper som förskollärarna besitter kan bidra med hjälp vid 

samtal med barn och även när krisen kommer. Oftast är det de äldre barnen detta inriktar 

sig på men även de yngsta barnen har funderingar kring döden. Begreppet har en annan 

betydelse för de yngsta barnen då de inte har någon utvecklad kunskap som de äldre 

barnen besitter. För de yngre barnen kan exempelvis dödsfall av en förälder handla om en 

separation från barnets trygghet. De yngsta barnen kan inte sätta ord på sina känslor men 

de kan känna sorg och ett tomrum. Om ett barns anknytningsperson dör och barnets behov 

inte uppfylls kan barnet i värsta fall utveckla en depression. De äldre barnen har tillgång 

till språk och kan därför förklara känslor men har inte samma kunskap som vuxna. En 

vanlig känsla hos barnen är rädsla som ofta visas när barnet ska sova (Dyregrov, 1990).  

Många barn pratar mycket och repeterar frågor de har när ett dödsfall skett men likaså 

finns det barn som är mindre pratsamma. Utifrån barns varierande åldrar behövs olika 

typer av hjälp och stöd vid deras uttryckande av sina frågor om döden. Barn som befinner 

sig i sorg är beroende av att vuxna lyssnar på dem samt tar emot och bekräftar deras 

känslor och tankar (Bris, 2019). 

2.6 Vikten av arbetslaget som pedagogiskt verktyg 

Kronaizl (2019) beskriver hur svårt det kan vara att bemöta frågor från barn som handlar 

om döden, särskilt då ämnet ofta kan vara något som vuxna vill skydda barn från. Det 

finns många gånger en rädsla för att säga fel saker vilket leder till att inget alls sägs. 

Skolverket (2018) nämner att förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i 

undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. 

Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i förskolans verksamhet som arbetslaget 

genomför gemensamt. Detta förutsätter att alla i arbetslaget deltar i en aktiv diskussion om 

barnens lärande och om vad som är en viktig kunskap för dem idag och i framtiden. Olika 

aspekter av kunskap är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Vid arbete i en 

verksamhet med barn är det viktigt att ha förståelse för hur barn tänker i de olika åldrarna. 
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Barn reagerar på olika sätt när de möter begreppet död och det uttrycks på många olika 

sätt, vissa barn blir tystlåtna och håller sina tankar för sig själv (Andersson, 1995). Som 

förskollärare är det ytterst viktigt att bemöta alla barn, hur de än uttrycker sig och 

arbetslaget ska också ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och 

hemmen (Skolverket, 2018).   

2.7 Beredskap 

Hägg och Kuoppa (2007) beskriver hur media påverkar våra attityder, värderingar och 

handlingar samt att det finns olika uppfattningar av hur media påverkar oss. I dagens 

samhälle är social media lättillgängligt bland barn och genom tv, iPads och telefoner 

kommer barn i kontakt med våld, död och sorg. Vidare förklarar författarna vikten av att 

använda sig av kommunikation för att nå barnen i deras tankar och funderingar. 

För att få en förståelse för hur barn upplever sin värld samt hur de tänker och vad de har 

för funderingar faller det naturligt att samtala med dem. För att möta barns frågor och 

funderingar krävs ett tillvägagångssätt när förskollärare samtalar med dem. Vid 

strukturerade samtal med barn utvecklas deras förståelse för omvärlden. Barns 

erfarenheter har betydelse för vad de förstår och uppfattar (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2012). Inom förskolans verksamhet är det viktigt att resurser finns 

tillgängliga och att de alltid är uppdaterade ifall krisen uppstår, dessa resurser kan bestå av 

exempelvis litteratur och kurser (Andersson, 1995).  
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras den metod som använts vid datainsamling och genomförandet 

av intervjuer samt urvalet av studiedeltagare.  

3.1 Val av metod 

Jag har i denna studie valt att använda mig av intervjuer som kvalitativ metod. Jag ansåg 

att denna metod var lämplig för min studie då informanterna skulle utgå från sina egna 

upplevelser och perspektiv. Bryman (2011) betonar att intervjuer troligtvis är den mest 

använda metoden i kvalitativ forskning. Genom att använda sig av intervjuer skapas 

möjligheter för informanten att prata utifrån sina egna erfarenheter samt att forskaren kan 

ställa följdfrågor. Vidare menar han att informanten kan prata i lugn och ro och forskaren 

kan fokusera på att lyssna. Till intervjun använde jag mig av en intervjuguide (Se bilaga 

2). Enligt Bryman (2011) är det vanligt att använda sig av en semistrukturerad 

intervjuguide vid kvalitativa intervjuer. Han menar att forskaren har en intervjuguide som 

är strukturerad efter teman som ska beröras samtidigt som informanten har en frihet att 

utforma sina svar på sitt eget sätt. Vid en semistrukturerad intervju ställs samma frågor till 

alla informanter samt att det finns stor plats för svarsmöjligheter. Jag som forskare kan 

alltså anpassa mig efter informanternas yttranden och behöver inte vara låst vid frågorna. 

Jag valde att skicka ut intervjuguiden innan intervjun då ämnet döden är ett stort och brett 

ämne och jag ville att förskollärarna skulle få tid att förbereda sig inför intervjun. Frågorna 

till intervjun var indelade i fyra kategorier med några frågor samt följdfrågor i respektive 

kategori. Enligt Bryman (2011) är denna typ av intervjufrågor välfungerande för en 

semistrukturerad intervju. Jag föreställde mig att de fyra kategorier jag valde att utforma 

min intervjuguide med skulle skapa en bra struktur för intervjun. 

3.2 Urval 

Bryman (2011) nämner att det finns olika urvalstekniker i kvalitativ forskning, en av dessa 

är målinriktat urval. Med målinriktat urval menas det att forskaren försöker matcha 

forskningsfrågorna med urvalet. Det betyder att forskaren själv försöker välja 

intervjupersoner som hen tror är relevanta för syftet. Syftet i studien var att öka kunskapen 

om hur förskollärare upplever arbetet med att hantera barns tankar om döden i förskolans 

pedagogiska kontext. I denna studie valde jag att bara intervjua förskollärare. Valet av att 

endast intervjua förskollärare baserades på min nyfikenhet av deras erfarenheter och att 

förskollärare är min blivande yrkesprofession. Förskollärarna som intervjuades hade 

arbetat i två till arton år. De har under åren arbetat med barn från åldrarna ett till fem inom 

förskolan i olika verksamheter. För att undersöka förskollärares förhållningssätt till barns 

frågor och upplevelser om döden genomfördes tre intervjuer med förskollärare från olika 

förskolor. De olika erfarenheterna som informanterna besitter kan möjligtvis ha påverkat 

förhållningssättet till begreppet döden i förskolans verksamhet. Informanterna valde jag att 

döpa till F1, F2 och F3 då jag ansåg att kön inte var relevant utifrån studiens syfte.  
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Tabell 1. Informanternas benämningar, arbetstid inom förskolan samt ålder på barn i nuvarande 

verksamhet. 

Benämning Arbetstid inom förskolan Ålder på barn 

F1 2 år som förskollärare 1-åringar 

F2 10 år som förskollärare 1 till 5 år 

F3  18 år som förskollärare 1 till 5 år 

 

Jag hörde av mig till tre olika förskolor som låg i olika områden då jag ville ha en 

variation av förskolor till min studie. När jag valde antal förskollärare tänkte jag först 

intervjua fyra förskollärare men efter tre intervjuer ansåg jag att informationen från 

intervjuerna räckte väl till mitt resultat. Förskolorna jag valde att höra av mig till är 

verksamheter som jag är bekant med sedan tidigare. Ett sådant val kallas enligt Bryman 

(2011) för ett bekvämlighetsval. 

3.3 Genomförande 

Eftersom jag var bekant med verksamheterna började jag att kontakta informanterna 

genom samtal där jag berättade vad min studie handlade om, vad mitt syfte var samt en 

fråga om de var intresserade av att delta i intervjuer till min studie. Innan intervjuerna 

genomfördes skickade jag ut ett missivbrev (se Bilaga 1) till informanterna och även en 

intervjuguide (se Bilaga 2).  

Jag och informanterna genomförde intervjuerna på förskolorna där de arbetar, vi befann 

oss i avskilda rum som fanns tillgängliga i förskolornas verksamheter. Bryman (2011) 

menar att informanten ska känna sig bekväm i situationen och bör därför välja miljön där 

intervjun ska utföras. Intervjuerna tog mellan 30 till 45 minuter att utföra och de spelades 

in med en mobiltelefon som godkändes av informanterna. Genom att använda sig av en 

mobiltelefon vid inspelning av intervjuer skapas möjligheter då forskaren kan lyssna 

upprepande gånger på det inspelade materialet. Ytterligare reflektioner hos forskaren kan 

framkomma vid detta tillfälle (Bryman, 2011). 

3.4 Analysmetod 

Intervjuerna transkriberades när samtliga samtal var gjorda. Jag använde mig av 

meningskoncentrering som analysmetod. Jag valde att använda mig av denna metod då jag 

ansåg att den var givande till min studie. Jag gick igenom materialet och valde ut de teman 

som jag ansåg var centrala. Analysmetoden går ut på att fånga upp huvudinnebörden av 

informanternas yttranden. Texten kortades ner mer och mer tills relevanta teman 

framställts från de transkriberade intervjuerna. Jag koncentrerade innehållet från 

intervjuerna och tog ut exakta citat som jag omformulerade utan att ändra innehållet för 

läsbarhetens skull (Kvale & Brinkmann, 2014). Citaten som valdes innehåller det mest 

betydelsefulla från informanternas uttalanden och jag valde dem för att lyfta fram 

informanternas yttranden. Utifrån forskningsfrågorna använde jag mig av rubriker och 

underrubriker för att underlätta att följa med i texten, de innefattade de relevanta teman 

som framställts.  
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3.5 Forskningsetiska principer 

Jag tog hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i min studie. 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver de fyra huvudkraven som innefattar informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär 

att jag som forskare ska informera informanterna i studien om deras uppgift i studien samt 

vilka villkor som gäller för deras deltagande. Exempelvis upplystes informanterna om att 

intervjun är frivillig och kan när som helst avbrytas. Missivbrevet till informanterna 

innehöll också denna information (se Bilaga 1). Samtyckeskravet innebär att jag som 

forskare ska inhämta informantens samtycke. Konfidentialitetskravet innebär att 

informanterna som deltar i intervjun är anonyma samt att all data som samlas in enbart är 

till för studien och inga obehöriga kan ta del av dem. Informanterna ges därför största 

möjliga konfidentialitet. Det sista kravet som är nyttjandekravet innebär att insamlade 

uppgifter om enskilda personer endast får användas till studiens ändamål. Exempelvis får 

insamlade personuppgifter inte användas för beslut eller åtgärder som påverkar den 

berörda (Vetenskapsrådet, 2017).  

3.6 Trovärdighet 

Trovärdigheten i studien är viktig för studiens resultat. I en intervju med öppna frågor kan 

det vara svårt att få svar på specifika forskningsfrågor (Bryman, 2011). För att öka 

trovärdigheten i studiens resultat har jag därför spelat in intervjuerna samt använt mig av 

analysmetoden meningskoncentrering, samt tematisering. Tematiseringen underlättar att 

förstå intervjusvaren och dess relation till forskningsfrågorna (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Jag ville inte generalisera i studien. Bryman (2011) nämner att i kvalitativa metoder är det 

vanligt att generalisering förekommer. Vid generalisering kan icke trovärdiga resultat 

förekomma. Därav valde jag att intervjua informanter med olika lång erfarenhet inom 

förskolan. Genom att inkludera olika erfarna informanter ger studien ett mer trovärdigt 

resultat om hur samtal om döden framkommer i förskolans verksamhet. Bryman (2011) 

menar att validiteten kan även stärkas i en kvalitativ intervju genom att informanten får 

tala fritt. Jag som forskare kan då ställa följdfrågor eller be informanten att utveckla sitt 

svar om det skulle behövas.  

3.7 Metoddiskussion  

Metoden som valdes var givande på många sätt, till exempel var det viktigt att intervjun 

blev anpassningsbar då ämnet kan vara tungt att samtala om samt att informanterna har 

olika erfarenheter. Studiens syfte och frågeställningar var utgångspunkten i utformningen 

av intervjufrågorna till undersökningen (se Bilaga 2). Jag valde att skicka intervjuguiden i 

förväg så att informanterna kunde förbereda sig till intervjuerna. Jag tror att om jag inte 

hade gjort det hade svaren på frågorna blivit kortare och inte så djupa. Eftersom ämnet är 

stort och personligt ansåg jag att det krävdes lite tid att förbereda sig då frågorna är 

individuella och informanterna har helt olika erfarenheter. Tidigare forskning och begrepp 

gav underlag för grunden av frågorna till intervjuerna tillsammans med relevant litteratur. 

Frågorna var tydligt ställda men skapade samtidigt öppenhet för informanterna att 

utveckla sina åsikter kring ämnet samt sina egna erfarenheter av döden som ämne. Fokus 

låg under största delen av intervjufrågorna på hur förskollärare förhåller sig till ämnet 

döden samt hur det tillämpas i praktiken i förskolor. 

Efter de genomförda intervjuerna framkom det att informanterna hade olika erfarenheter 

om döden inom olika aspekter. Jag intervjuade tre informanter i min studie men tanken 

från början vara att intervjua fyra. Eftersom detta är ett examensarbete som genomförs 

under begränsad tid bedömde jag att det räckte med tre intervjuer. Jag tror inte att 

resultatet påverkades negativt då jag fick tillräckligt med resultat. Jag valde även att 

intervjua bekanta förskollärare, Bryman (2011) nämner att ett sådant val kallas för ett 
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bekvämlighetsurval. Eftersom jag valde att intervjua bekanta förskollärare till min studie 

ansåg jag att det var ett positivt val då döden kan vara ett känsligt ämne att prata om 

upplevde jag att informanterna var bekväma under intervjuerna. En nackdel i studien var 

att jag är oerfaren av att intervjua samt att jag intervjuade informanterna ensam. Vid 

intervjuer med två intervjuare kan olika uppfattningar visas samt att diskussioner kan 

bildas vilket kan ha betydelse för resultatet.   
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4. Resultat 

I detta kapitel av studien presenteras resultatet från intervjuundersökningen. Jag har delat 

in intervjusvaren i fyra kategorier. Den första kategorin omfattar bakgrundsfrågor, den 

andra omfattar barn och deras tankar om döden, den tredje omfattar 

arbetslagets/förskolans hantering/diskussion och den fjärde omfattar beredskap och 

resurser.  

4.1 Bakgrundsfrågor 

4.1.1 Arbetserfarenheter  

Förskollärarna har arbetat olika många år inom förskolans verksamhet. De har även 

arbetat på fler än en förskola samt arbetat med barn i olika åldrar. F1 har arbetat på två 

olika förskolor, F2 har arbetat på sex olika förskolor och F3 har arbetat på tre olika 

förskolor. Förskollärarna arbetar på förskolor som anses vara medelstora då de har fyra till 

fem avdelningar per förskola. Antalet barn varierar på avdelningarna men medelsnittet är 

18 barn per avdelning.  

4.1.2 Specifika erfarenheter 

F1 har erfarenheter av att ett barns farmor och farfar hade cancer och det blev därför 

mycket prat om det i hela barngruppen då de pratade om det dagligen, vilket ledde till 

diskussioner om ämnet. Även i arbetslaget diskuterades det. F1 berättar att “Personligen 

kändes det inte jobbigt då barnet själv var väldigt öppen om det även om det var tufft men 

några barn tyckte det var jobbigt.” Förskolläraren har även varit med om att en treåring 

hade en tumör i huvudet och därför diskuterades många samtal om döden med barnen i 

den barngruppen. Hen menar att förskolans verksamhet ska bemöta barn i deras frågor och 

att döden inte ska viftas bort så att pedagogerna ska “komma undan”. F1 menar att barn 

förstår mer än vad vi tror och av sina erfarenheter upplever hen att saker och ting inte 

alltid blir som man tänkt sig:  

 

Saker som man tänker i en teori, man kan läsa att den här forskningen säger det 

här och det här och så tänker man att såhär ska jag svara om ett barn säger 

någonting, men när det väl händer i praktiken kan man bli lite överrumplad, då 

tycker jag det är bra att man får erfarenhet av de frågorna. Man kanske inte har 

ett bra svar just då men att det pratas om vid något annat tillfälle. (F1) 

 

F3 berättar att hen har varit med om några händelser där någon i familjen har dött. F3 

menar det är viktigt att bemöta alla barn i barngruppen när ett dödsfall har inträffat då det 

påverkar alla barn i barngruppen samt att alla barn har olika erfarenheter. F3 berättar att 

”Alla barn har inte varit med om att någon har dött och barn kan reagera på olika sätt, 

det är viktigt att finnas där oavsett”. Vidare berättar hen att det är viktigt att samtala med 

barn om deras tankar och funderingar. F2 har varit med om att något barns far eller 

morföräldrar har dött och att samtal då har uppstått. Alla förskollärarna menar att rätta 

svar sällan finns men med erfarenhet kommer man långt. 

4.2 Barn och deras tankar om döden 

4.2.1 Tankarna börjar dyka upp 

Förskollärarna berättar att barns tankar och frågor om döden dyker upp hos de äldre 

barnen men att begreppet stöts på redan vid tidig ålder. Döden inträffar på många olika 

sätt i dagens samhälle, särskilt via media berättar F1. F3 menar att barn har tillgång till 

mobiltelefoner och datorer i tidig ålder och som förälder och förskollärare är det viktigt att 
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finnas vid barns sida samt hålla koll på vad som visas på skärmen. F1 har erfarenhet av att 

tankarna börjar dyka upp vid en viss ålder men att ämnet döden framkommer tidigare.  

 

Min erfarenhet när jag hade ett till femåringar var att fyra och femåringarna 

utvecklar specifikt i den åldern sin identitet och har livsfrågor i allmänhet. Det 

känns som att det kommer upp sådana tankar i den åldern. Ämnet döden kan 

framkomma vid tidig ålder men utvecklas och får en mening hos de äldsta 

barnen. (F1)  

 

Vidare berättar F3 att ”Barns funderingar och tankar om döden är återkommande och då 

barn har en bra fantasi är det viktigt att vi förskollärare finns till hands för att skilja på 

fantasi och verklighet då rädslor kan uppstå”. Alla förskollärarna berättar att barns tankar 

om döden kan handla om olika saker beroende på vad de upplevt. F2 menar att det är 

vanligast att barn frågar vad som händer när man dör och varför vi dör. F3 berättar att 

”Vid måltidssituationer dyker frågor ofta upp från ingenstans och det blir ofta ett hastigt 

svar eftersom man inte är beredd”. Alla förskollärarna nämner att det är viktigt att bemöta 

barn i deras frågor om döden för att barn ska kunna få en förståelse. 

4.2.2 Att samtala med barn om döden 

Förskollärarna berättar att barnen ställer mycket frågor och har många funderingar om 

döden i vardagen. Exempelvis undrar barnen över vad som händer när man dör, vart man 

hamnar och om det gör ont. De menar att det är viktigt att se barnens frågor och lyssna 

men också att svara på dem och inte sopa dem under mattan. F3 menar att det också är 

viktigt att diskutera och reflektera tillsammans med barnen och visa att förskollärare inte 

har svar på allt. Vidare menar F3 att vid situationer där döden aktualiserats eller en extra 

nyfikenhet hos barnen har funnits har de samtalat med barngruppen på samlingen där alla 

får dela med sig av sina erfarenheter. Hen menar att för att tydliggöra för barnen vad 

döden är och för att svara på deras frågor brukar arbetslaget använda sig av böcker. F1 

berättar att hen har varit med om många samtal “Jag tycker det är kul att diskutera med 

barnen, de har väldigt mycket kloka idéer”. Vidare menar hen att det kan vara svårt att 

svara på barns frågor men att man kan använda sig av konkreta sätt samtidigt som barnen 

själva får komma med svar. F2 nämner att barns frågor ofta dyker upp vid 

måltidssituationer: 

 

Barns frågor och tankar om döden dyker ofta upp vid måltidssituationerna. Det 

är ofta spontana tankar som barnen vill veta svaret på och jag vill inte ge svar på 

frågor direkt utan jag vill höra vad barnen tror. Jag brukar fråga vad de tror 

händer när man är död. Baren brukar säga att man blir en ängel i himlen, man 

blir kremerad samt att man begravs. (F2)  

 

Under intervjuerna framkom att barn har olika erfarenheter och kommer därför med olika 

svar då de har varit med om olika situationer i livet. F1 har erfarenheter av att ett barn som 

hade en tumör i huvudet samt ett barns farföräldrar som hade cancer som tidigare nämnts. 

Under de perioder då hen arbetade i barngrupperna pratade både barn och förskollärare 

mycket om ämnet döden. Barn måste få ställa frågor men informanten menar även att barn 

inte bara ska matas med information utan att man svarar på deras frågor. F1 berättar att 

”För mycket information kan ge ångest då barn inte förstår allt”. Alla förskollärarna 

lägger vikt vid att samtal med barn om döden är viktigt men att det kan kännas svårt att 

prata om då alla har olika erfarenheter. Vidare menar de att eftersom döden är svårt att tala 

om finns det en rädsla för att säga fel. F2 berättar att ”Ämnet undviks lätt då jag ofta tycker 
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att det är obehagligt att prata om samtidigt som jag inte vill säga fel”. F1 menar att ”Även 

fast vi förskollärare inte alltid har svar på allt är det viktigt att bemöta barnen, vi kan 

fundera tillsammans med dem”. Förskollärarna redogör för hur de brukar förklara för 

barnen på ett konkret sätt vad döden är. F3 beskriver att ”Vi har undersökt vad växter 

behöver för att leva tillsammans med barnen”. Vidare berättar hen att de har odlat egna 

växter på avdelningen för att visa på vad liv och död är. F2 klargör att hen brukar förklara 

för barn med exempel på vad som händer när någon är död. Ett exempel som F2 betonar 

är att man inte andas när man är död och att hjärtat slutar slå.    

4.2.3 Barns bearbetning av döden 

Alla förskollärarna berättar att barn bearbetar döden på olika sätt och när det är lekar som 

innefattar döden är det till fördel att observera barnens lekar då barn har olika erfarenheter 

av döden. Vidare betonar de att när barn upplevt något som innefattar döden är 

bearbetningsprocessen en stor och viktig del av deras vardag och det tar olika lång tid för 

barn att bearbeta sina trauman. F3 berättar att barnen ofta leker krig eller andra våldsamma 

lekar som de upplevt när de sett på film. På förskolan är de då intresserade av att bygga 

vapen av lego som sedan används i de våldsamma lekarna ”Barnen sitter tillsammans och 

pratar om olika filmer de sett där figurerna i filmerna har vapen som barnen försöker 

bygga, dessa används sedan i lek”. F3 berättar också att när barns frågor viftas bort och 

inte blir hörda eller svarade på kan en motsatt effekt upplevas: 

 

Barns fantasi är en stor del av leken och av deras vardag. När vi 

förskollärare viftar bort barns frågor om döden kan motsatt effekt uppstå 

då barns fantasi kan utveckla döden till något påhittat som senare kan 

leda till att barn blir skrämda av döden (F3) 

 

F2 och F1 nämner också att barns fantasier inte har några gränser och att det är 

förskollärares uppgift att tydliggöra för barn vad som är fantasi och vad som är verklighet.  

F1 berättar att barnen där hen arbetade bearbetade situationen genom lek då ett barns 

farföräldrar hade cancer “Barnen lekte mycket rollekar där alla fick cancer och dör”. Barn 

i olika åldrar var med i leken och när de yngsta barnen som var tre år var med och lekte 

såg hen att de inte förstod leken på samma sätt som de äldre barnen. Barnet som hade 

cancer i leken tog en ledarroll och treåringarna hängde på i leken då de inte förstod leken 

på samma sätt som fyra- och femåringarna. Hen nämnde också att några barn tyckte det 

var lite tråkigt då de tyckte det var jobbigt att de skulle ha cancer och dö i leken.  

 

Det var så svårt för att det barnet måste ju få leka den leken men samtidigt kan vi 

inte tvinga de andra barnen att vara med i den leken så det var lite konflikter 

ibland. (F1) 

 

Vidare berättar förskolläraren att arbetslaget fick diskutera hur de skulle kunna förändra 

de sorgsna lekarna så att alla i barngruppen ville vara med: “För att möta barnet gjordes 

en sjukhuslåda i ordning som de kunde leka med. Sjukhusleken blev populär bland barnen 

och alla ville vara med”.  

Samtliga förskollärare berättar att alla barn bearbetar svåra situationer på olika sätt och att 

leken är ett av sätten. När en sorg drabbar ett barn måste barnet få bearbeta den i sin egen 

takt. Det finns även andra sätt att bearbeta sorg på, till exempel genom litteratur finns det 

tillfällen för barn att komma i kontakt med bearbetning av sorg då det finns mycket bra 

barnlitteratur inom ämnet. Förutom att leka och läsa kan andra verktyg tillämpas vid barns 
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bearbetning menar förskollärarna, barn brukar tycka om att rita, måla och lyssna på musik. 

F3 berättar att ”Barn ska få tillgång till att bearbeta på många olika sätt”. 

4.3 Arbetslagets förhållningssätt 

4.3.1 Hantering av barns frågor om döden  

Det fanns tydliga likheter i hur ämnet döden hanteras i arbetslagen. F3 berättar om hur 

viktigt det är med ett fungerande arbetslag i verksamheten då verksamheten faller om inte 

arbetslaget håller ihop: 

 

Det är viktigt att diskutera allt inom arbetslaget och eftersom alla i arbetslaget 

har olika erfarenheter är det till fördel att dela dem med varandra. Även om alla 

inte är överens måste alla kunna respektera varandras tankar och åsikter. (F3) 

 

Samtliga informanter nämner att det är viktigt att diskutera med sina kollegor om hur 

barns frågor om döden ska bemötas då det är ett stort ämne. F3 berättar att ”Döden 

kommer alltid finnas runt omkring oss det är en del av livet”. Det är väldigt individuellt 

hur mycket erfarenheter och upplevelser man har. Det är därför viktigt att delge varandra 

sina erfarenheter och tankar om döden berättar förskollärarna. De berättar också att de 

lägger stor vikt vid att alla ska få bli hörda och sedda i arbetslagets diskussioner. Att ha 

regelbundna avdelningsmöten är en fördel. F1 säger: “Prata och diskutera i arbetslaget 

hur situationer kan bemötas, det ser olika ut i olika specifika fall.” Förskollärarna nämner 

även att förskolechefen alltid finns där när det behövs och om funderingar dyker upp är 

det bara att gå till hen. I verksamheten där F3 arbetar har det diskuterats i arbetslaget om 

hur barns lekar med våld ska bemötas då det har varit ett litet dilemma. Hen berättar att: 

 

Först tyckte vi att det var ganska brutalt med sådana lekar men efter 

diskussioner och läsning av litteratur fick vi en annan syn på hur lekar 

med våld faktiskt är en bearbetningsprocess för barn. (F3) 

 

Vidare förklarar hen att förskollärares förhållningssätt är av stor vikt vid situationer där 

våldsamma lekar förekommer och hen menar att det är till fördel att observera barnen i 

lekarna då alla har olika erfarenheter. Alla förskollärarna berättar att arbetslaget bör ha ett 

gemensamt förhållningssätt när det handlar om hantering av just våldsamma lekar. 

Förskollärarna berättar också att vid samtal om döden i förskolan har arbetslagen använt 

sig av olika verktyg för att underlätta samtalen. De menar att litteratur för barn är ett bra 

verktyg som kan tillämpas då barnen kan få en bättre förståelse för döden. F2 förklarar att 

”Det är viktigt att reflektera tillsammans med barnen när vi läser litteratur som handlar 

om tuffa ämnen som döden”. Vidare förklarar F3 att valet av litteratur spelar roll i 

vardagen:  

 

Det händer ofta att barnen själva väljer böckerna som ska läsas och det 

blir ofta samma böcker, vi pedagoger försöker gå in och aktivt välja 

böcker som är aktuella och som skapar mer diskussion bland barnen. (F3) 

 

Förskollärarna berättar att de regelbundet lånar böcker från biblioteket och att de 

försöker välja böcker som barngruppen är intresserade av just då. De varierar även 

val av böcker då barngrupperna är i olika åldrar. Vidare berättar de att de försöker 
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låna böcker som innehåller svårare ämnen som döden så ofta som möjligt. F3 

berättar att ”Det finns bra böcker som handlar om livsfrågor”.  Vidare berättar 

hen att pedagogerna på hens förskola försöker medvetet bli bättre på att välja 

böcker från biblioteket som handlar om döden eller sorg för att skapa diskussioner 

hos barnen.  

4.3.2 Samverkan med föräldrar 

Samverkan med föräldrar är en stor del av förskolans verksamhet berättar förskollärarna. 

F1 menar att en dialog tillsammans med föräldrar i vardagen är viktigt för att få 

information om vad som händer hemma och vad som händer i förskolan. “Den dagliga 

kontakten är viktig”. Speciella mer ingående samtal sker när det behövs menar hen: 

 

Föräldrarna till det barnet var oroliga och det smittades av på barnet vilket 

påverkade hur barnet betedde sig. Det är viktigt att samarbeta tillsammans med 

föräldrarna då. (F1) 

 

F1 berättar att barn har lätt tillgång till media i dagens samhälle och barn kan se mycket 

som innefattar döden via tv och instagram. Exempelvis terrorattacken i Stockholm som 

visades på tv, vilket kan bli omtumlande för vissa barn. Hen pratar även om att Bris gick 

ut med information efter terrorattacken om hur man kan prata om döden med barn. F3 

berättar att vid barns upplevelser av döden är det viktigt att prata med föräldrarna då en 

god kontakt kan behövas under sådana tillfällen. 

4.4 Beredskap och resurser 

Samtliga förskollärare har liknande beredskap och resurser inom sina verksamheter. F1 

och F2 berättar att de har handlingsplaner och krishantering ifall det skulle hända något. 

En låda med böcker som handlar om ämnena livsfrågor och krishantering finns på 

respektive avdelningar. Extra möten för personalen i verksamheten och föräldramöte hålls 

ifall det tillkommer ny information som alla bör veta. 

 

Jag vet att kommunen har haft kurser om livsfrågor eller liknande ämnen som 

man kan gå på för att få kompetensutveckling. Det finns också litteratur för oss 

vuxna som är bra att läsa. (F1) 

 

Alla förskollärarna berättar att det är eget ansvar att uppdatera sig själv inom ämnet med 

hjälp av litteratur för vuxna. F2 berättar att de har en krislåda som används vid svåra 

situationer exempelvis om en kollega eller ett barns föräldrar dött. I lådan finns 

stämningsfull musik, ljus, en duk och böcker. F3 berättar att vid dödsfall är det viktigt att 

låta barn eller kollegor bearbeta sin sorg. ”Det finns många olika sätt att bearbeta sorg 

på”. Vidare berättar hen att barn brukar prata mycket, leka eller rita. Alla förskollärarna 

nämner att telefonlistor och liknande inför krissituationer bör uppdateras regelbundet och 

läsas igenom. Förskollärarna nämner att det både är eget ansvar samtidigt som att det är 

arbetslagets ansvar att uppdatera sig själva och materialet. F3 berättar att ”Om något 

händer är det vi pedagoger som har ansvar och då är det viktigt att ha i bakhuvudet var 

alla telefonlistor och liknande finns”.  
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5. Analys 

I detta avsnitt presenteras analysen utifrån studiens resultat och den tidigare forskningen.  

5.1 Samtal om döden 

Resultatet visar tydligt att döden är ett ämne som barn har upplevelser av eller tankar om 

redan i förskolan. En av förskollärarna hade mer erfarenheter av att ha döden som ett 

aktuellt ämne i sin verksamhet. Vidare visar resultatet att på grund av okunskap och rädsla 

för att säga fel hos förskollärarna har frågor om döden undvikts att svara på. Dyregrov 

(1990) menar att samtal om döden tillsammans med barn kan vara en utmaning då ämnet 

lätt undviks på grund av okunskap och rädsla som även framkom i resultatet. Vidare 

menar författaren att barn blir bekanta med döden redan vid de yngsta åldrarna i förskolan 

men att det är hos de äldre barnens som frågor och tankar dyker upp vilket förskollärarna i 

studien också anser. Dyregrov och Hordvik (1995) beskriver att vid samtal om döden 

behöver barn få höra förklaringar som är konkreta istället för abstrakta då barn får mer 

förståelse vid ett konkret förklaringssätt. Vid abstrakta förklaringar kan en förvirring 

skapas och en rädsla kan växa fram. Skolverket (2018) och förskollärarna i studien menar 

att konkreta förklaringar är bra tillvägagångssätt men att i förskolans verksamhet ska barn 

få ha sina egna tankar och svar på frågor om döden. Läroplanen menar också att 

förskollärare ska stödja och vägleda barn i deras reflektioner samt att de ska vara öppna 

för barns tankar och åsikter och inte ta ifrån dem deras tro (Skolverket, 2018).  

5.2 Barns bearbetning av döden 

Resultatet i studien visar i likhet med tidigare studier att barn använder leken som en 

bearbetningsprocess. Dyregrov och Hordvik (1995) och förskollärarna i studien nämner 

att barn möter döden i vardagen när de ser på film eller spelar spel. Alla barn har även 

olika upplevelser och erfarenheter av döden. Det är därför viktigt att barnen får bearbeta 

sin sorg och sina upplevelser redan vid tidig ålder. Eftersom barn har olika erfarenheter 

och bearbetar döden på olika sätt är det till fördel att lekar observeras på grund av de olika 

erfarenheterna. Det kan hända att lekar leder till förvirring eller rädsla hos de barn som har 

få upplevelser av döden. Vygotskij (1995) menar att bearbetning är en stor del av barns liv 

och att det är nödvändigt för deras utveckling. Vidare menar Öhman (2011) att när barn 

leker återberättar de en händelse av en erfarenhet de har och när en erfarenhet blir 

återberättad i leken blir händelsen mer gripbar för barnet samt etableras i deras 

kunskapsförråd. Resultatet visar på att barn blir bekanta med döden redan vid tidig ålder 

men att det inte är förrän de är lite äldre som tankar och funderingar synliggörs. Bris 

(2019) skriver att barn har olika upplevelser av döden och att vuxna ska hjälpa barn att 

skilja på fantasi och verklighet då rädslor kan framträda. Skolverket (2018) nämner att 

leken är viktig för barn samt att leken är en central del i förskolan. Förskollärare ska 

uppmuntra till lek och bekräfta lekens betydelse för barns utveckling, lärande och 

välbefinnande. Förutom lek som bearbetningsprocess finns det andra sätt som barn 

bearbetar upplevelser genom. Förskollärarna menar att genom skapande och musik kan 

känslor och upplevelser framkomma. Det är till fördel om förskollärarna ger barn 

möjligheter att prova på olika bearbetningsprocesser. Mycket bearbetas även genom 

samtal vid läsning av litteratur betonar förskollärarna. Vid bearbetning framkommer barns 

reflektioner vilket förskollärare ska stötta (Skolverket, 2018). 

5.3 Hanteringen av barns frågor om döden 

När förskollärarnas erfarenheter möter den tidigare forskningen uppstår ett litet dilemma. 

Dyregrov och Hordvik (1995) menar att vid samtal tillsammans med barn ska svaren vara 

konkreta och tydliga så att barn får en förståelse. Om förklaringarna eller svaren är för 

abstrakta skapas en förvirring hos barn då rädslor och ångestkänslor kan uppstå. 
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Förskollärarna i studien menar att det är viktigt att svara på barns frågor på ett konkret sätt 

men att inte ta ifrån barnen deras egna uppfattningar av vad döden innebär. Det vill säga 

att om barn själva beskriver döden på ett abstrakt sätt ska förskollärare stötta dem i deras 

reflektioner samt vägleda dem. Vidare menar de att ett konkret sätt är ett bra sätt att 

använda sig av vid svar på barns frågor då ämnet kan vara svårt att prata om. De menar 

också att vuxna inte ska “gömma” eller sopa ämnet under mattan bara för att det är ett 

svårt samtalsämne. Litteraturen menar att konkreta sätt ska förekomma medan 

informanterna menar att abstrakta förklaringar fungerar vid vissa tillfällen i förskolan då 

förskollärare ska bemöta barn i deras reflektioner. Skolverket (2018) betonar också att 

barn ska få bilda sina egna uppfattningar vilket betyder att förskollärare inte ska förneka 

barns uppfattningar av döden. Förskollärarna menar eftersom döden är ett svårt 

samtalsämne är det viktigt att prata och diskutera om ämnet i arbetslaget där även 

erfarenheter kan delas med varandra. När ett barn har upplevt döden påverkas hela 

barngruppen vilket leder till att arbetssättet måste diskuteras. Döden är något som alltid 

kommer att finnas omkring oss och påverka oss.   

5.4 Beredskap och resurser 

Förskollärarna i studien förklarar att det finns beredskap och resurser när krisen kommer 

men att det är eget ansvar att hålla sig uppdaterad genom att använda sig av exempelvis 

litteratur för vuxna samt att gå på föreläsningar eller liknande. Vidare menar de att 

förskolor bör ha en krisplan i verksamheten som bör uppdateras och läsas igenom 

regelbundet då förberedelse är viktigt. När det handlar om beredskap som är anpassad till 

barn anser förskollärarna att litteratur är ett bra tillvägagångssätt. Det finns bra böcker som 

handlar om livsfrågor och de försöker göra medvetna val när de väljer böcker på 

biblioteket. Genom användning av litteratur i en barngrupp kan frågor och funderingar 

diskuteras tillsammans med barnen och en förståelse och kunskap kan då börja växa fram 

hos dem berättar förskollärarna. Dyregrov (1990) anser också att användning av litteratur 

som en beredskap påverkar barns bearbetningsprocesser på ett positivt sätt då barn blir 

mer bekanta med döden. Skolverket (2018) betonar att förskollärare ska uppmuntra barn 

till att framföra sina egna tankar och funderingar i förskolans vardag då deras åsikter är 

viktiga och ska synliggöras.  

5.5 Fantasi och verklighet 

Enligt Johansson och Larsson (1976) och Vygotskij (1995) kan barn ha egna antaganden 

om döden på grund av deras okunskap och fantasi. Fantasin är en stor del av barns värld 

och förskollärarna i studien menar att det är bra att observera barn i deras lekar samt att 

bemöta och svara på deras frågor istället för att nonchalera dem. Vid rädslor om döden 

kan barn skapa fantasier som blir deras egna svar på frågor som inte har förklarats eller 

samtalats om. Enligt Johansson och Larsson (1976) kan barns drömmar påverkas av deras 

fantasier och en oro och rädsla kan uppstå hos dem. Vygotskij (1995) menar då att 

fantasin är erfarenheter som barn upplevt, ju mer erfarenhet desto större fantasi.  
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6. Diskussion  

I detta avsnitt presenteras slutsatser och därefter en diskussion av studiens resultat och 

litteratur.  

6.1 Slutsatser 

Syftet med studien var att öka kunskapen om hur förskollärare upplever arbetet med att 

hantera barns tankar om döden i förskolans pedagogiska kontext. Resultatet visade att 

förskollärare tycker att döden är ett jobbigt ämne att samtala om men att det är viktigt i 

förskolans verksamhet då barn har mycket tankar och funderingar angående ämnet. Då 

ämnet är tungt att samtala om då en okunskap råder undviks det ofta. Barn har olika 

erfarenheter och upplevelser av döden och behöver därför bearbeta vad de upplevt, detta 

sker oftast via lek, läsning av litteratur eller skapande. Barn möter döden dagligen genom 

media, såsom tv och spel. För att möta barn i deras tankar och funderingar kan litteratur 

med fördel användas då det är en bra bearbetningsprocess för barn. Skolverket (2018) 

betonar att förskolan ska sträva efter att alla barn ska få utveckla sin förmåga att upptäcka 

och reflektera över livsfrågor i vardagen. Barnen ska också ha möjlighet att enskilt 

fördjupa sig i en fråga och söka efter svar och lösningar. De har även har rätt att tro på vad 

de vill samt att de har rätt att framföra sina åsikter i förskolans verksamhet. Detta ska även 

stödjas av förskollärare enligt läroplanen. Genom att förklara och svara på barns frågor på 

ett konkret sätt skapas en grund för förståelse hos barn samtidigt som abstrakta 

förklaringar kan leda till förvirring hos dem. Resultatet visar på att beredskap i förskolor 

finns och som förskollärare är det eget ansvar att hålla sig uppdaterad på vad som gäller 

genom att exempelvis läsa litteratur eller gå på föreläsningar samt att förskolechefen alltid 

finns tillhands vid frågor. I arbetslaget är det viktigt att samtala och diskutera sina 

erfarenheter för att få förståelse för ämnet då alla har olika erfarenheter och upplevelser.  

6.2 Diskussion 

6.2.1 Samtal med barn 

Efter genomgång och analys av insamlat material parallellt med tidigare forskning samt 

bakgrundsinformation är det relevant att inleda diskussionen om förskollärares 

förhållningssätt till barns frågor om och upplevelser av döden. Resultatet av studien är att 

döden är något som ska bemötas redan i förskolan och även då ämnet är svårt och tungt är 

det viktigt att barn får bearbeta, samtala och få förklaringar om döden. Likaså är det 

viktigt att låta barn få ha sina egna tankar och funderingar om döden då förskollärare inte 

ska berätta vad som är rätt eller fel enligt Skolverket (2018). Alla informanterna tyckte att 

det var viktigt att samtala om döden tillsammans med barn i förskolan även fast ämnet är 

svårt att samtala om. Informanterna la vikt vid olika områden av intervjufrågorna då de 

hade olika erfarenheter. De hade varit med om olika händelser som inträffat och som 

påverkat verksamhetens arbetssätt. Informanterna ansåg att deras förhållningssätt och 

arbetssätt påverkar hur barn bemöter begreppet döden i förskolan.  I relation till vilken 

beredskap som förskollärarna menar att de har vid möte av barns frågor om liv och död 

och vad styrdokument säger om hur ämnet ska hanteras, är det tydligt att förskollärare ska 

möta barns frågor om döden utifrån ett konkret förhållningssätt där barns abstrakta tankar 

och fantasier får ta plats samtidigt som förskollärare inte påverkar hur barn ska välja att 

tro. Hägg och Kuoppa (2007) betonar hur viktig kommunikationen är i förskolans 

verksamhet för att nå barnen i deras tankar och funderingar. Vidare menar Johansson 

(2019) att döden kan mötas redan vid låga åldrar och återigen är samtal och 

kommunikation en viktig faktor i förskolan. 
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6.2.2 Barn och fantasi 

Fantasi är något som alla barn har. Vygotskij (1995) menar att ju fler erfarenheter ett barn 

har upplevt desto större fantasi. Johansson och Larsson (1976) betonar att barn kan få 

fantasier genom mardrömmar och kan bli oroliga vid läggdags. Som jag tidigare skrivit är 

det bra att förklara för barn på ett konkret sätt då barn kan omvandla sitt ovetande om 

döden till fantasier som kan skapa oro. Vygotskij (1995) berättar om hur fantasin kopplat 

till de emotionella känslorna, han menar att det är bra att bearbeta sina känslor då barn 

ständigt skapar nya fantasier som är baserade på upplevelser och erfarenheter. Jag tror att 

det är nyttigt att barn har fantasier och det visas tydligt av mina egna erfarenheter i lekar 

och i skapande.   

6.2.3 Barns lekar om döden 

Enligt litteraturen och resultat är det tydligt att barn bearbetar upplevelser genom lek. När 

jag har arbetat i olika förskolor har jag sett hur barn använder våld och vapen i sina lekar. 

Det ska skjutas och slåss för att lekar ska bli roliga att leka. Jag har arbetat på förskolor 

som är mot våld, de kallas för antivåldförskolor och där får barn inte leka dessa 

våldsamma lekar som de sett på film och i spel. Jag har även arbetat på förskolor som 

tillåter dessa lekar. När jag jämför dessa olika tankesätt och arbetssätt ser jag en tydlig 

konflikt som kan uppstå i barns bearbetning av upplevelser. Barn bearbetar som sagt 

mycket genom lek och om det är förbjudet för barn att leka lekar med våld i, hur ska deras 

tankar och funderingar om våld bearbetas då?  

Av egna erfarenheter kan det bli motsatt effekt när barn inte får tillåtelse att bearbeta vad 

de sett i film och i spel. De vill leka lekar som innefattar våld ännu mer, de vill bygga 

vapen av lego och rita krig. Genom att tillåta barn att bearbeta sina känslor angående våld 

kan de få en mindre effekt av att vilja leka lekar som innefattar våld. Resultatet visar att 

våldslekar förekommer i förskolan, barn vill gärna efterlikna vad de har sett i filmer. 

Förskollärarna menar även att observation vid lek är ett måste för att se hur barn agerar 

och uttrycker sig i leken. Det finns barn som inte har erfarenheter av våldsamma filmer 

som kan bli rädda när lekar med våld förekommer. Som förskollärare tror jag det är viktigt 

att observera dessa lekar och aktiviteter där vapen byggs och där krig ritas för att svara på 

barns frågor. Men jag tror absolut att det är viktigt för barns bearbetningsprocess att det 

inte ska förbjudas.  

När döden viftas bort istället för att bemötas kan motsatt effekt ske och som Vygotskij 

(1995) nämnde kan barn skapa egna förklaringar av sin fantasi vilket kan leda till rädsla. 

Det är då extra viktigt att förskollärare finns tillgängliga och bemöter barns tankar och 

funderingar. Det finns andra sätt än lek att bearbeta upplevelser genom och det är 

exempelvis genom skapande eller musik som Vygotskij (1995) betonar. Lek är dock en 

naturlig del av barns vardag, däremot tycker jag det är viktigt att pedagogerna i förskolan 

observerar lekar då barn har olika upplevelser av död och våld. Jag tror även att 

föräldrarna kan påverka vad för filmer och vilka spel deras barn spelar i hemmet. Det är 

därför viktigt att ha en god kontakt med föräldrar och samtala med dem i vardagen. 

Skolverket (2018) skriver att barn ska få vara nyfikna och utforska sin omvärld i förskolan 

vilket de inte kan om de inte får bearbeta sina känslor till fullo. 

6.2.4 Barnlitteratur 

Resultatet och litteraturen betonar att litteratur är ett bra verktyg att ta del av vid svåra 

samtal som döden. Dyregrov (1990) menar att barn får en förståelse genom litteratur, barn 

kan diskutera tillsammans med varandra och med förskolläraren. Jag tror att det är viktigt 

att det alltid finns böcker i verksamheten som innehåller lite svårare ämnen som döden 

eller krig då det är högst relevant. Jag tänker på att det just nu kommer många flyktingbarn 
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från Syrien och övriga länder som hamnar i förskolor här i Sverige. De barnen behöver 

troligtvis bearbeta sina trauman som de upplevt och då är litteratur ett bra verktyg. Vidare 

tycker jag att barn som är obekanta med ämnet bör möta det i förskolan för att få någon 

slags fundering om vad det är. Resultatet visar att förskollärarna lånar böcker regelbundet 

från bibliotek och en förskollärare berättar att i hens förskola försöker de medvetet välja 

böcker som innefattar just döden eller liknande. Jag tror att barn kan se hur vi vuxna 

reagerar vid samtal om döden, och tycker därför att det är extra viktigt att neutralisera 

dessa samtal då döden är en naturlig del av livet och att det alltid kommer finnas rumt 

omkring oss.  

6.2.5 Vidare forskning  

Ett exempel på vidare forskning är studier om huruvida barn som inte har bearbetat döden 

genom lek påverkas negativt. En jämförelse i studien kan inkludera barn som har bearbetat 

döden genom lek och vilka skillnader som uppstår.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1 - Missivbrev 

Hej! 

Jag heter Hanna Lilja och läser sista terminen på förskollärarutbildningen vid Umeå 

universitet. Jag skriver nu mitt examensarbete som handlar om livsfrågor i förskolan med 

inriktning på liv och död. Om du kan tänka dig att medverka i min studie skulle jag bli 

väldigt tacksam. 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur förskollärare upplever arbetet med 

att hantera barns tankar om döden i förskolans pedagogiska kontext. Jag vill undersöka 

hur förskollärare förhåller sig till barns frågor och upplevelser kring liv och död, vilken 

beredskap pedagoger anser att de har och hur arbetslaget hanterar livsfrågor. 

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning och ska använda mig av intervjuer som jag 

spelar in via min mobiltelefon. Jag har tagit hänsyn till de etiska aspekterna från 

Vetenskapsrådet, det innebär att deltagandet i denna studie är frivilligt och du har 

möjlighet att avbryta ditt deltagande både innan och under intervjun. Deltagandet kommer 

att behandlas konfidentiellt vilket innebär att allt är anonymt. Resultatet kommer endast 

användas till examensarbetet och materialet raderas därefter.  

Om du har några frågor eller funderingar kan du kontakta mig via mina kontaktuppgifter 

nedan. 

Vänlig hälsning, Hanna Lilja. 

Mejl: XXXX@XX.XXX 

Tel: XXX 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

- Hur länge har du arbetat som förskollärare och varit verksam i förskolans 

verksamhet? Har du någon ytterligare utbildning?  

- Är det en stor eller liten förskola du arbetar på? 

- Vilken ålder är det på barnen där du arbetar? 

- Hur stor är barngruppen på avdelningen där du arbetar? 

 

Barn och deras tankar om döden 

- Har du upplevt att barn har frågat och haft funderingar om döden? Berätta gärna! 

Hur kändes det för dig? 

- Vad har du för erfarenhet om hur barn bearbetar sina tankar om döden? Ge gärna 

exempel! 

- Upplever du att tankar om döden dyker upp vid en viss ålder? Varför tror du att det 

är så? 

- Vad tycker du är viktigt att tänka på vid samtal om döden med barn? Hur har du 

hanterat dessa samtal? Vad har du lärt dig? 

 

Arbetslagets/förskolans hantering/diskussion om sådana frågor 

- Har ni pratat i arbetslaget om hur barn kan bemötas i deras frågor om döden? Hur 

hanterar ni det? 

- Vill ni i arbetslaget förändra något i ert arbetssätt? Är det något du tycker ni borde 

förändra? 

- Samarbetar ni på något sätt med föräldrar när frågor om döden dyker upp hos 

barn? hur? 

- Får ni stöd från förskolechefen? När och på vilket sätt? 

 

Kompetens/beredskap/resurser för att möta ämnen som detta 

- Vilken beredskap tycker du att ni har på förskolan? är det något ni saknar? vad? 

- Är detta ämne något som ni diskuterar regelbundet vid förskolan? I vilket 

sammanhang i så fall? Har ni återkommande kompetensutveckling om det? 

 

Har du några övriga tankar angående ämnet?        

 

 

 
                           


