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Sammanfattning 
 
Syftet med vårt examensarbete är dels att kritiskt granska, diskutera, analysera och beskriva 
förskollärares arbete med och erfarenhet av ämnet döden i undervisning. Vi vill veta hur 
förskollärare kan beröra begreppet död utan att ett dödsfall måste ha skett, döden som 
kunskap. Dessutom vill vi ta reda på hur förskollärare förbereder och hanterar ett eventuellt 
dödsfall, döden som verklig händelse. Frågeställningar vi kommer att utgå från är: 1) Tankar 
och kunskap om, samt känslor för döden, 2) Förmedling om döden, och 3) Förberedelse och 
hanterande av döden. För att få svar på detta har vi i vår metod valt att utgå från sökord såsom 
sorg, krishantering och döden i förskolan/skolan. Vidare utifrån detta, genomförde vi 
intervjuer med sju stycken förskollärare vid två olika förskolor. Våra resultat tyder på att 
ämnet döden är ett svårt och tabubelagt ämne att beröra och att integrera i förskolan. Ämnet är 
inget som medvetet förekommer i verksamheten, utan det tas endast upp när barnen är 
intresserade och frågar om döden. Slutsatsen av detta är att förskollärarna i vår studie saknar 
kunskap om hur de kan tänka och se möjligheterna i hur de kan integrera döden som ett ämne 
i förskolan. Men förskollärarna känner däremot att de kan förlita sig på sina egna känslor och 
erfarenheter om de blir tvingade att förbereda och hantera ett eventuellt dödsfall.    
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 Inledning 

 
 

Döden som kunskap och verklig händelse i förskolan 
 

 
Femårig mördad på förskola i Arvika. […] En psykiskt sjuk man 
överföll på torsdagen en femårig flicka utanför ett dagis i Arvika och 
knivhögg henne till döds (Brändström & Jönsson 2003).  
 

 
Elfte september, 2003 skedde ovan tragiska händelse i Arvika. Denna händelse gav säkert 
många blivande förskollärare och de redan verksamma, en tankeställare. Ute i det verkliga 
arbetslivet har alla förskollärare liknande arbetsuppgifter och utgångspunkter. Liknande 
tragiska situation som ovan eller annat fall av dödlig utgång kan någon gång komma att 
drabba förskolan. Kan förskollärare på något sätt förbereda sig själva och barnen och hur 
hanterar förskollärare och barn liknande händelser?  

 

Dödsfall sker inte bara genom barbariska oförståeliga våldsbrott utan även genom sjukdomar, 
olycksfall och ålderdom. Det är även viktigt att inse att det inte behöver vara en människa 
som dör. Barn är uppmärksamma på att växter och djur dör; hur kan förskollärare arbeta med 
dessa dödsprocesser? Av dödsfall följer eventuellt olika kriser som också kan bli aktuellt i 
förskolans verksamhet. Hur förbereder sig förskollärare för detta? En annan viktig fråga är 
hur förskollärare kan beröra begreppet död i sin undervisning, utan att det förknippas till ett 
aktuellt dödsfall. På grund av alla tragedier som har hänt på senare år, både i världen och i 
vårt land, är döden något som nästan har blivit en vardag för våra ögon och öron. Även små 
koppar har stora öron, små barn är också mottagliga för dessa intryck och har frågor och 
funderingar kring detta. Hur förberedda är egentligen förskollärare för barnens frågor, och hur 
kan förskollärare i sin verksamhet gå vidare och arbeta med detta? Förskollärare måste ha 
grundläggande kunskaper om ämnet döden för att kunna vara förberedda på barnens frågor. 
De måste också veta själva hur de agerar och handlar när ämnet kommer till tals. Larsson  och 
Österdahl (1995) menar här: 

 
För att vi på ett bättre sätt ska kunna agera själva, och förstå våra 
egna reaktioner som något normalt i en onormal situation, krävs 
kunskap. Varje människa borde vid ett antal tillfällen få ta del av 
grunderna för vårt beteende i samband med i första hand traumatiska 
händelser (Larsson & Österdahl 1995, s. 56). 
 
 

När vuxna människor tänker på ordet död vet de vad det handlar om; det är något som är 
slutgiltigt och alla livsfunktioner upphör. För barn mellan ett och fem år kan döden som ett 
fenomen vara svårt att förstå. Ett barn vid två års ålder kan uppfatta att döden existerar men 
då är den bara någon sorts bortafrånvaro. Den döde eller det som är dött kan komma tillbaka, 
frågan är bara när. Det är inget tvivel om att barn som är yngre är två år också kan uppfatta 
döden som ett faktum och reagera starkt på detta (Dyregrov 1990, Gyllenswärd 1997). De kan 



känna saknaden av en död persons närhet, dofter och rutiner (Lindgren & Wallin 2000). De 
har lätt att förtränga det som hänt, men händelsen kan hinna i fatt dem när de blir äldre. Barn i 
fem års ålder har förståelsen kring vad död är, men de har fortfarande en innerlig önskan och 
hopp om att den döde ska komma tillbaka. Vid sju års ålder förstår barn att döden är ingenting 
man kommer ifrån, men förståelsen att de själva en dag kommer att dö finns inte hos barnen. 
Det är inte förrän vid nioårsåldern barn förstår att döden är ett biologiskt faktum (Dyregrov 
1990,Gyllenswärd 1997).  

 
Dödsfall är något som kan hända när som helst när man minst anar det, och kan även på olika 
sätt angå förskoleverksamheten. Det är därför viktigt, och kan vara till stor fördel, att 
förskollärare, innan en händelse sker, är väl förberedd. Av erfarenheter vet man att planering 
och mental förberedelse kan leda till bättre hantering av olika krisdrabbade situationer, såsom 
dödsfall, istället för att ta tag i den när det inträffar (Dyregrov 1990). 

 
I detta examensarbete behandlar vi kunskap om, och bemötande om döden samt hanterande 
av döden, det vill säga krissituationer i förskolan. Vi ska belysa förskollärares tankar och 
kunskaper om döden som ett ämne. Även hur förskollärare förhåller sig och agerar när 
dödsfall sker på riktigt i verksamheten. Vad deras skyldigheter är gentemot barnen när ett 
dödsfall sker, men även hur de integrerar ämnet döden i den vardagliga verksamheten utan att 
ett dödsfall måste ha ägt rum. I förskolans läroplan, Lpfö 98, står inget konkret om hur 
förskollärarna ska behandla ämnet döden i verksamheten, men läroplanen och skollagen säger 
att verksamheten ska förbereda barnen för livet. Det är verksamhetens eget ansvar att skapa 
bra och välplanerade tillfällen där samtal, arbete och frågor om döden berörs. Men även hur 
barnen ska lära sig att sätta sig in i andras situationer och kunna visa omtanke och empati för 
dessa (Lindgren & Wallin 2000). I Lpfö 98 kan följande läsas om detta: 

 
Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse 
i andra människors situation. Verksamheten skall präglas av omsorg 
om individen och syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke 
om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i 
människors uppfattningar och levnadssätt. Barns behov av att på olika 
sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra 
skall stödjas (Lpfö 98, s.7).    

 
 
I Nya Lärarutbildningen finns valbara kurser, såsom specialpedagogik A och B. Kurserna 
berör olika slags händelser om hur förskollärare hanterar döden som en krissituation. Men 
detta behöver inte betyda att personer som går kurserna blir experter inom ämnet. Kurserna 
behandlar hur förskollärare kan arbeta med det ämnet i förskolan i största allmänhet. Men de 
ger inte några konkreta ramar för hur förskollärare arbetar med döden som ett ämne, utan att 
ett dödsfall måste ha skett. Med hjälp av vårt examensarbete vill vi få en inblick i hur några 
förskollärare arbetar med detta ämne och vilka erfarenheter de har.  

 

 

 



 

Syfte 
 
 
 
Syftet med vårt examensarbete är att kritiskt granska, diskutera, analysera och beskriva 
förskollärares arbete med och erfarenhet av ämnet döden i undervisning. Frågeställningar vi 
närmare kommer att belysa är: 

 

• Vilka är förskollärares tankar och kunskap om, samt känslor för döden som 
undervisningstema, och varför?  

• Hur förmedlar förskollärare om döden till förskolebarn, och varför? 

• Hur förbereder och hanterar förskollärare ett eventuellt dödsfall, och varför? 

 

I vårt examensarbete kommer vi inledningsvis i de teoretiska utgångspunkterna gå in på 
kunskaper om döden som ett ämne i förskolan, där barnen är mellan ett till sex år. Hur 
förskollärare kan arbeta med ämnet döden i allmänhet, men även hur förskollärare hanterar 
döden som ett verkligt fall, såsom vid plötsligt händelse eller vid sjukdom. Detta ska vi även 
relatera till den litteratur vi har bearbetat. I vår metod kommer vi att genomföra sju stycken 
intervjuer med förskollärare i olika åldrar och kön. I resultatdelen kommer vi att presentera 
svaren på våra sju intervjuer som baseras utifrån våra syftesfrågor. Senare i analysen jämför vi 
vårt resultat mot de teoretiska utgångspunkterna. Avslutningsvis i diskussionen ger vi våra 
åsikter tankar och kommentarer om rapporten och dess innehåll. 

 

 

Teoretiska utgångspunkter 

 
 
Kunskaper om döden 
 

Plötsligt så händer det. Någon på förskolan dör. Det kan vara ett barn, en kollega eller en 
anhörig, men det kan även vara ett husdjur som har stått någon väldigt nära. Ett oförberett 
besked om att ett dödsfall har skett skrämmer många. I tumultet blir människor stressade, 
förvirrade och svårorienterade. I dessa situationer är människor i behov av olika hjälpinsatser 
(Nilzon 2004). Detta gäller både vuxna och barn, men i förskolans värld har de vuxna ett 
ansvar gentemot barnen att kunna hantera och vara lite förberedda om detta skulle uppstå. För 
att bättre kunna handskas med sådana situationer kan förskollärarna ta del av saker som ökar 



deras förmåga. Förskollärarna kan till exempel ha en dag på förskolan där temat kan vara hur 
man som vuxen och barn tar itu med olika dödsfall (Dyregrov 1990). Ett sånt tema kan 
samtidigt vara svårt och känsligt att beröra. Inför temadagen kan det vara lämpligt att bjuda in 
en utomstående person som har mycket erfarenheter och kunskaper runt ämnet. Den här 
utomstående personen kan även vara ledaren för denna temadag. På temadagen ska 
förskollärarnas känslor och värderingar lyftas fram, och efter det kan planeringen fortsätta för 
hur förskollärarna ska gå vidare med temat i barngruppen (Lindgren & Wallin 2000).  

 

Förskollärarna kan även genom egen fördjupning av krishantering lära sig grundstegen i hur 
de kan fungera som en resursperson för de övriga drabbade i en tragisk händelse. 
Förskollärarna ska se till att det finns böcker på förskolan för dem som vill läsa mer om 
ämnet. Det ska även finnas böcker som barnen kan anamma (Dyregrov 1990). Det finns 
många olika faktorer som förskollärarna kan ta till hjälp, men mycket bygger på egen kunskap 
och erfarenheter. Allt kan inte läsas in, utan många människor har det bara inom sig utan att 
de själva är medvetna om det:   

 
Kunskap i all ära, men det finns människor som aldrig läst en rad om 
detta ämne som ändå gör allt ”by the book”. Med medmänsklighet och 
inlevelseförmåga kommer man långt. Hand i hand med kunskap skapar 
man sig en än större förmåga och en egen plattform att stå på när man 
hjälper krisdrabbade människor (Birkehorn 1998, s.48).  
   

 
Hur förskollärare agerar och handskas med saker i olika situationer, grundas på de 
livserfarenheter och kunskaper som alla människor har inom sig. Att ha mycket teoretiska 
kunskaper är väldigt viktigt. Men har de teoretiska kunskaperna något värde om man inte kan 
utnyttja dem i det verkliga livet? De kunskaper som kan vara viktiga, och som är bra att ha 
med sig är bland annat att; veta hur kriser uppstår, hur man märker av en kris, att man kan 
tyda symptom och hur man ska vidta åtgärder. När en kris uppstår, såsom ett dödsfall, har vår 
svenska regering bestämt att varje förskola och skola ska ha en väl utförd krisplan tillhands. 
Krisplanen ska vara en aktuell samling av väsentlig information, som ska uppdateras 
regelbundet och handla om hur förskolan ska gå till väga när en kris uppstår (Skolverket 
2000, Nilzon 2004).  

 

Krisplan 
 

Krisplanens framställning är egentligen det viktigaste arbetet, och att den framställs innan en 
krissituation har uppstått. Förskollärarna måste då tänka igenom vad som kan hända i deras 
verksamhet och hur de ska hantera det. I krisplanen ska det framgå vilka som ingår i 
krisledningsgruppen och vilka som ansvarar för vad. Adresslistor till behöriga i verksamheten 
och till andra viktiga personer eller organisationer bör finnas. För att få en strukturerad 
krishantering, är det bra om krisplanen innehåller checklistor som hjälper personalen i 
förskolan att sätta i gång krisarbetet (Skolverket 2000). I samband med krisplanens 
framställning görs en krislåda/sorgelåda i ordning. Denna låda är en praktisk förberedelse i 
fall ett dödsfall plötsligt skulle ske. Att lådan finns färdig, på ett lämpligt ställe som alla vet 



om, är bra eftersom man har väldigt lite tid på sig att ordna sådana praktiska saker när 
dödsfallet uppstår. I krislådan/sorgelådan kan följande saker finnas till hands: En vit vacker, 
eventuellt broderad duk, ett vitt ljus och en ljusstake, en tändsticksask, en fin anteckningsbok, 
en penna, ett kassettband eller en CD-skiva med stilla och lugn musik och en bok med 
lämpliga dikter. Med hjälp av krislådan/sorgelådan och dess innehåll, kan ett minnesbord 
skapas för att hedra och komma ihåg den avlidne personen (Nordblom & Magnusson Rahm 
2002).             

 

Försvarsmekanismer 
 

Kunskaper om försvarsmekanismer hos de krisdrabbade människorna, är även en annan viktig 
faktor man ska ha som förskollärare. Detta är bra att veta när förskollärare möter krisdrabbade 
människor i olika situationer (Birkehorn 1998). Försvarsmekanismer är människans hjälp till 
att förtränga och dämpa den ångest som kan uppstå. Dessa mekanismer utlöses automatiskt 
och är oftast helt omedvetna hos de drabbade. Detta innebär att den drabbade människans 
verklighet inte stämmer överens med den egentliga verkligheten. Människan förskönar sin 
verklighet genom denna försvarsmekanism. Människan har av naturen utrustas med detta 
skydd mot ångest (Larsson & Österdahl 1995). De mest förekommande 
försvarsmekanismerna vid olika krissituationer är:  

 

• Isolering – de känslor som finns inom sig släpps inte fram. De isoleras från 
medvetandet.  

 

• Förnekande – personen förnekar vad som har hänt. Den kan till och med förneka att 
något hänt överhuvud taget.   

 

• Rationalisering – detta är en mekanism som innebär att människor underskattar något 
hotfullt. Eller konsekvenserna av något negativt som redan hänt. 

 

• Projektion – personen överför reaktionerna på någon annan. Till exempel är det inte 
jag utan någon annan som drabbats.  

 

• Förskjutning – något är fel och det är personen ofta medveten om. Detta avspeglas 
genom att personen lägger över det jobbiga på någon annan. Detta görs för att 
känslorna måste få ett uttryck.  

 

• Utagerande – personen kan flippa ur och sparka eller slå på saker. Strax efter 
händelsen vaknar personen till och förstår inte vad den gjort eller varför.  



 

• Regression – personen beter sig hjälplöst och avsäger sig allt ansvar gentemot sig 
själv. Personen går in i en sjukroll som kan vara svår att lämna (Larsson & Österdahl 
1995). 

 

Förståelse 
 
Att vara empatisk innebär att ha ett intresse för sina medmänniskor och att kunna sätta sig in i 
deras känslor, ha ett djupt personligt engagemang och utan att själv bli känslomässigt 
inblandad. Som förskollärare ska man sträva efter att vara empatisk mot barnen, både när en 
människa dör, men även om ett husdjur dör. Husdjuret kan ha stått barnet väldigt nära och 
varit som en familjemedlem, även en sådan död kan drabba barn hårt. Att ha kunskap 
tillsammans med ett intresse av att vilja hjälpa människor i sorg, gör att både engagemanget 
och det personliga ansvaret ökar. Förmågan att kunna hjälpa krisdrabbade människor ökar då 
(Birkehorn 1998). För att kunna möta barn och vuxna som är i sorg behövs kunskap om deras 
behov och utveckling, man måste ha förståelse för sorgens tyngd. För att kunna hjälpa och 
vara empatisk mot sina medmänniskor är den egna vetskapen hur man själv reagerar vid sorg 
och smärta bra att känna till. Att ha denna självkännedom bidrar till att man sätter fokus på 
den personen som är i behov av hjälp i stället för att ta hand om sig själv (Dyregrov 1997, 
Gyllenswärd 1997, Birkehorn 1998).  

 
Barns uppfattning om döden 
 
I förskolan förekommer det att barn ritar teckningar om döden. Oftast handlar döden om 
olyckor, våld och krig. Att barn uppfattar döden på detta sätt kan bero på att barnen inte har 
varit delaktig i någon närståendes dödsfall och de händelser som sker i samband med det. 
Äldre barn i förskolan börjar förstå att döden är ett faktum för alla, men i samband med denna 
förståelse utvecklas även deras fantasi. Att kunna och våga möta barnens fantasier, tankar och 
funderingar ställer höga krav på förskollärare. Det är inte ovanligt att barnen börjar bli rädda 
för att deras föräldrar ska dö, vilket även kan innebära en stark rädsla för att de ska bli 
övergivna. Det kan yttra sig i barnens lek. De bearbetar sina känslor genom att leka lekar 
såsom sjukhus och krigslekar. Barnen arrangerar även begravningar för döda små djur och 
insekter som de hittar i naturen. Även om barnen i förskolan inte har en fullt utvecklad 
förståelse om vad döden innebär, är det ändå viktigt och betydelsefullt att de i förskolan får 
bearbeta frågor som handlar om och död och sorg (Lindgren & Wallin 2000). När barn ställer 
frågor om döden förväntar de sig inte att få sina livsfrågor lösta, utan de vill bara få enkla 
konkreta svar på det som berör dem i just den situationen. Får inte barnen komma med sina 
tankar och funderingar och dela sina känslor tillsammans med andra blir de, utan att 
förskollärarna konkret behöver säga det, hänvisade att fundera ut det själva i sin ensamhet 
(Andersson 1997). För att få ett bättre perspektiv och få ta del av barnens tankar och 
funderingar är det viktigt att förskollärare ställer frågor till barnen, låta barnen tänka och 
resonera fram svar och lösningar på deras tankar som berör döden. I ett sådant arbetssätt 
måste förskolläraren finnas till och stötta barnen i deras reflektioner. Detta stärker barnen och 



ger dem trygga och värdefulla erfarenheter i framtiden. Lindgren och Wallin (2000) fortsätter 
med:  

Erfarenheter av död, sorg och begravningar, som de får tillsammans 
med personer de känner sig trygga med, kan ge dem värdefulla 
erfarenheter för framtiden. Samtidigt kan de med stigande ålder inse 
att döden är oundviklig och en del av livet (Lindgren & Wallin 2000, 
s.35).     

 
 

Genom att tala öppet om död och sorg, ge fakta och kunskaper om ämnet ökar barnens 
livskänsla. Det handlar om att barnen ska känna mod inom sig, att de får en tro på sin inre 
kraft och att de ska förstå att de aldrig är ensamma som de ibland kan tro. När barnen delar 
med sig av sin av funderingar och tankar får de även kunskap om hur olika problem i livet kan 
behandlas och bearbetas, samtidigt ökar möjligheterna att kunna hjälpa någon annan som 
behöver stöd (Lindgren & Wallin 2000).  

 

Arbeta med döden som kunskap i förskolan 
 
Ett temaarbete i förskolan som handlar om döden kan både ha sina utgångspunkter från 
dagliga naturliga händelser och från välplanerade aktiviteter. Barn blir mer nyfikna och 
motiverade till att arbeta med ett ämne när det berör dem själva. Men sagor, dikter och 
berättelser kan också göra barnen engagerade i ämnet. För att kunna arbeta med döden som ett 
temaämne i förskolan är samtal, närhet och öppenhet viktiga ord att förhålla sig till (Lindgren 
& Wallin 2000). 

 
Förskollärarnas förhållningssätt inför döden har stor betydelse, de är modeller och förebilder 
för barnen. Till exempel, om barnen i en förskolegrupp hittar en död mus ute på gården och 
vill begrava den och förskolläraren avvisar dem genom att säga att de genast ska slänga bort 
musen och gå och tvätta händerna. Vid en sådan reaktion från förskolläraren kan barnen tolka 
beteendet som att döden är något obehagligt, något smutsigt som måste tvättas bort. Eller om 
det finns ett akvarium på förskolan och en fisk dör, undrar författarna Lindgren och Wallin 
hur förskollärare förhåller sig till detta? Skyndar de sig att plocka bort fisken och spolar ner 
den i toalettstolen innan barnen märker något? Är förskollärare beredda på barnens följdfrågor 
till att det saknas en fisk i akvariet? Istället för att ignorerar och stänga ute barnen från 
naturens gång ska de istället få vara med och reflektera över det som har hänt, arrangera 
begravningar för små djur och försöka skapa sig en förståelse för livets villkor. För att kunna 
arbeta med döden i förskolan måste förskollärarna vara medvetna om hur de själva agerar vid 
situationer med döden som resultat (Lindgren & Wallin 2000). 

 
Ett dödsfall måste inte ha hänt för att ämnet ska kunna integreras i verksamheten. Död och 
sorg kan behandlas i vardagliga temaområden som hösten, husdjur, högtider och familjen. 
Ämnet kan även beröras genom att arbeta med det ur ett historiskt perspektiv, där barnen kan 
jämföra och lära sig om hur man tog hand om de döda förr i tiden. Även ett internationellt 
perspektiv är viktigt att belysa. Barnen får då ta del av hur barn och vuxna i andra länder tar 
hand om sina döda och hur de uttrycker sina sorger. Detta kan leda till att barnens förståelse 



för andras livssituationer ökar. När ämnet döden och sorg ska kunna integreras i förskolan, 
måste förskolan ha ett nära samarbete med omgivningen. Detta samarbete bör först och främst 
involvera barnens föräldrar men även föreningar och organisationer. Även barnens far- och 
morföräldrars erfarenheter och kunskaper om dödsfall och sorg, som de har varit med om, bör 
förskolan ta till vara på. Äldre människor har till och med kanske mer erfarenheter att dela 
med sig än vad förskollärarna har. För att samarbetet med föräldrarna ska fungera, måste de 
informeras om temaarbetet och även få komma med sina bidrag i planeringen och 
genomförandet. Känner sig föräldrarna involverade i sitt/sina barns verksamhet får de mer 
förståelse och blir mer förberedda när barnen kommer hem då de kan ställa frågor om döden 
och sorg och vill fortsätta att prata om ämnet hemma (Lindgren & Wallin 2000). 

 
Genom att integrera döden som ett ämne i förskolans verksamhet, hjälper man även barnen 
med deras språkutveckling.  De lär sig att kunna sätta ord på sina känslor, men även förmågan 
att lyssna på andra och deras tankar och funderingar kring ämnet döden. Hur förskollärare 
praktiskt kan arbeta med ämnet döden i förskolan, finns det inga skrivna riktlinjer för. 
Förskollärarna kan utgå från barnens tankar och funderingar, vara på barnens nivå med 
kunskaperna. De kan också låta fantasin och kreativiteten flöda och låta bild, musik, läsning 
och drama vara en del av processen, vilket gör arbetet lättare. Leken är även en viktig del som 
inte får glömmas bort. Genom leken bearbetas barnens erfarenheter. Leken kan vara såväl 
naturliga och planerade rollekar såsom mamma, pappa, barn eller katt och råtta (Lindgren & 
Wallin 2000). 

 
Föräldrars uppfattning om döden som ämne i förskolan 
 
Många föräldrar upplever döden som något jobbigt som de inte vill tänka på och många kan 
även ha en obearbetad sorg inom sig. Dessa föräldrar kan tycka att man inte ska prata om 
döden med barnen i förskolan, de kan ifrågasätta och protestera mot förskollärarnas arbetssätt 
om döden. Detta måste förskollärarna ha förståelse för och lyssna på de föräldrarnas åsikter 
och argument. Men lika viktigt som att förskollärarna ska respektera föräldrarnas åsikter, 
måste förskollärarna i sin tur ge föräldrarna förskolans syn på det hela, varför det är viktig att 
arbeta med detta tema. (Lindgren, Wallin 2000).        

 
Att förbereda barn inför ett dödsfall  
 
Barn påverkas mycket av hur deras omgivning mår. Är stämningen inte som den ska, känner 
barn av detta. När förskollärare får besked om att någon i verksamheten har blivit sjuk och att 
den personen eventuellt kommer att dö av sjukdomen, måste förskollärarna först och främst 
själva kunna hantera situationen. Detta kan annars medföra svårigheter för personen det 
handlar om, men även för den övriga barngruppen. Det är viktigt att inte dölja saker och ting 
för barnen. De har rätt att få veta sanningen, men förskollärarna kanske måste berätta den på 
ett sätt som passar barnens ålder. Död och sjukdom måste man förklara öppet och naturligt, 
man får inte använda sig av abstrakta omskrivningar eller konstiga förklaringar, detta gör 
barnen bara mer förvirrade. Förskolebarn kan ha svårt att förstå hur en människa kan vara 
begravd under jorden samtidigt som den är uppe i himlen (Dyregrov 1990).  



 
 

Om barnen får tillgång till sanningen uppkommer det inga förvirringar eller konstiga fantasier 
från barnens sida. Men ofta låter vuxna bli att vara ärliga och tala om vad som hänt. Detta gör 
de eftersom de anser att barn inte klarar av att höra vad som har hänt. Vuxna anser att barn 
bara klarar av att höra de enkla sakerna. Oftast är detta en bortförklaring och ett skydd för de 
vuxna. De utnyttjar barnens behov som ursäkt när det är de själva de skyddar, det är de själva 
som inte klarar av att prata om det hemska. Genom en öppen och ärlig kommunikation till 
barnen, undviker barnen att få höra de jobbiga nyheterna från andra människor i 
omgivningen, som i så fall kan skada tilliten mellan de berörda parterna (Dyregrov 1990). 

 
All information som barnen har rätt att få ska inte endast vara öppen och ärlig, den skall även 
komma direkt. Om man undviker viktig fakta som kan vara väsentlig för dem att veta, finns 
risken att de får höra talas om det på andra oplanerade sätt. Men innan man börjar ge ut 
information och sanningar till barngruppen, måste man självklart ha tillåtelse om detta från 
den som är sjuk eller från föräldrarna (Dyregrov 1990). Man måste tillsammans bestämma hur 
alla berörda parter ska bemötas, man kanske sammankallar ett föräldramöte och informerar de 
övriga föräldrarna. Ett tryggt samarbete och stöd från förskollärarna till föräldrarna till det 
sjuka barnet kan underlätta processen för samtliga inblandade (Nilsson 1997).  

 
Barn i förskolan har alltid en massa frågor inom sig. Det är viktigt att förskollärare inte 
blundar eller stänger öronen när alla frågor från barnen kommer. Har barnen precis fått veta 
att en kompis eller någon annan i verksamheten har en sjukdom som kan leda till döden, går 
det inte undvika alla frågor som kommer upp. Då bör man svara ärligt och uppriktigt på dem. 
Det är även lika viktigt att berätta för barnen vad som kommer att hända, att läkarna kommer 
att göra allt de kan, men även om alla har hoppet kvar in i det sista ska man inte inge barnen 
falska förhoppningar (Dyregrov 1990).     

 
När det har hänt 
 
När ett dödsfall sker är man aldrig riktigt förberedd. Man kan ha förberett verksamheten 
genom att krisplanen och krislådan/sorgelådan finns till hands och är uppdaterad. Men 
mentalt för barn och vuxna kan man aldrig vara helt förberedd. Även när ett dödsfall har skett 
måste man som förskollärare vara rak och ärlig mot barnen. När ett dödsbesked ska komma 
fram i förskolan kan det vara bra om barnens föräldrar finns närvarande. Barnen kan sitta i 
knät på sina föräldrar i en samlingsring. Om föräldrarna är med ger de trygghet åt sina barn, 
och barnen har någon närstående som de kan gråta ut hos. Budskapet om dödsbeskedet ska 
vara så konkret som möjligt och förskolläraren ska vara på barnens nivå, man ska använda sig 
av ord som barnen förstår och kan hantera. Förskolläraren kan även ta hjälp av en del 
pedagogiska verktyg såsom handdockor och teckningar, dessa kan underlätta barnens 
spontana uttryck. För de minsta barnen kan det vara svårt att beskriva händelsen eftersom 
deras språkliga förmågor inte räcker till, men de kan uppmuntras av det som deras kompisar 
säger och av stödet från de vuxna (Dyregrov 1999).  

 



 

För att hjälpa barnen i förskolan att hantera sorgen kan man ge dem några enkla och konkreta 
råd om vad de kan göra när det kommer ledsna och dumma tankar. Dessa råd kan vara att de 
ska prata med mamma och pappa om det, att de ska låta glada tankar komma in och ta bort de 
ledsna tankarna, att de kan göra en ”fälla” i sitt tänk som fångar in de dumma tankarna 
(Dyregrov 1999).  

 
När en begravning äger rum för någon som dött i verksamheten, kan barnen i förskolan 
närvara. Men då måste antingen föräldrarna till barnen eller förskollärarna finnas med som en 
trygghet och stöd. På förskolan kan man hålla egna minnesceremonier för den döde. Barnen 
samlas runt ett levande ljus och ett fotografi av den avlidne personen, någon håller ett fint tal, 
sånger kan sjungas och fin musik kan spelas. Vid alla minnesdagar av den avlidne kan man 
tända ett ljus, men hela tiden då barnen är samlade som en och samma grupp, ska ett fotografi 
av den döde finnas på förskolan (Dyregrov 1999). Att fortsätta att prata om den personen som 
har dött skapar trygghet hos barnen. De får då bekräftelse på att de som dör inte bara glöms 
bort, utan närstående personer fortsätter att tänka på och prata om den personen. En hjälp till 
att få en förståelse bland barnen på vad som har hänt, kan vara att barnen gemensamt skapar 
en bok, Livets sista bok. Livets sista bok blir en bok som innehåller dokumentationer av vad 
barnen gjorde i förskolan i anknytning till dödsfallet. Boken kan även innehålla bilder, 
teckningar, dikter, berättelse och fotografier av den avlidne personen. Dödsannonsen och 
psalmer som sjöngs vid begravningen kan även sättas in i boken. Boken blir en naturlig 
utgångspunkt som man tar fram under de olika minnesstunderna. Boken ger underlag för 
samtal och hjälper barnen att sätta ord på sina tankar (Lindgren & Wallin 2000).    

 

 

Metod 
 
I vår litteratursökning har vi använt oss av sökord såsom sorg, krishantering, döden i 
förskolan/skolan, men även sökt efter specifika författare som vi stött på i tidigare kurser i vår 
lärarutbildning.  

 
Vi har intervjuat sju stycken förskollärare för att få en inblick av förskoleverksamheten och 
dess arbete kring ämnet döden. Intervjuade förskollärare har valts ut genom personliga 
kontakter. Döden kan vara ett känsligt ämne, varför vi valde detta urvalssätt.  Förskollärarna 
vi intervjuat varierar i åldrar och arbetslivserfarenhet.  

 

Intervjufrågorna är baserade på vårt syfte. Innan vi utförde intervjuerna ringde vi runt till de 
aktuella personerna. Vi berättade för dem vad vårt examensarbete handlar om och även vad 
vårt syfte med detta är. Vi berättade även för dem att de inte behövde ställa upp om de inte 
ville och att intervjun skulle bandas om de gav sin tillåtelse till det.  

 



Innan intervjuerna startade, fick personerna ännu en gång ta del av vårt syfte med detta arbete, 
genom att läsa det på en papperskopia. Personerna fick även låna en kopia av våra 
intervjufrågor att ha framför sig. Innan intervjuerna kom att äga rum delgav vi personerna en 
kopia av HSFR: s etiska principer (Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning) och förklarade vad dessa innebar. Exempelvis att 
intervjupersonerna är anonyma, förskolan de arbetar på är anonymt, de får avbryta intervjun 
när de vill, även att de inte ska känna sig tvingade att svara på frågorna. Vi förklarade också 
tydligt för dem att när vårt examensarbete är färdigt och godkänt, kommer vi att förstöra all 
dokumentation (HSFR 1990).   

 
Tillsammans genomförde vi intervjuerna i tysta avskilda rum med var och en av 
förskollärarna. Intervjuerna tog ungefär 45 minuter, till en timma att utföra per person. Vid 
intervjuerna turades vi om att vara huvudansvarig. Med detta menas att när den ena intervjuar, 
antecknar den andra stödord. Den som antecknar får också avbryta och komma in med 
följdfrågor. Förutom att föra stödanteckningar spelade vi in allt med hjälp av bandspelare.  

 
Dessa inspelningar renskrev vi ord för ord, men i resultatet omvandlade vi intervjuerna från 
talspråk till skriftspråk. Där vi också lägger in olika citat som personerna har sagt. Även vid 
bearbetning av intervjuerna har HSFR: s etiska principer följts. Vi har tillsammans sorterat 
och tolkat intervjusvaren. 

 
Intervjuerna består av sju förskollärare. Från början frågade vi nio stycken förskollärare. Två 
av dem avböjde på grund av tidsbrist. Detta innebär två bortfall på en och samma förskola. 

 
I vår resultatredovisning som följer, kommer vi att kalla våra intervjupersoner för person A, 
B, C, D, E, F och G. De två första personerna vi intervjuar är kvinnor och arbetar på samma 
skola i samma förskoleklass. Skolan har barn från förskoleklass till nionde årskurs. De övriga 
fem personer vi intervjuar arbetar på samma förskola varav fyra arbetar på samma avdelning. 
Två av dessa fem personer är män. Förskolan består av fyra åldersblandade avdelningar. 
Samtliga förskollärare har varit verksamma inom yrket, mellan 1,5 år till 25 år. (se Tabell 1) 

 

 

Förskola 1  
Förskoleklass 

Förskola 2 
Avdelning 1 

Förskola 2 
Avdelning 2 

Person A, kvinna  Person C, kvinna Person G, kvinna 
 

Person B, kvinna  Person D, 
man  
 

 

 Person E, 
man 
 

 

 Person F, kvinna  
 

 

 



Tabell 1. Intervjuade förskollärare: fingerat namn, kön och arbetslivserfarenhet.   

Resultat 

 
 
Intervjusvaren som förskollärarna givit oss, har nedan delats upp under tre områden: 1) 
Tankar och kunskap om, samt känslor för döden, 2) Förmedling om döden, och 3) 
Förberedelse och hanterande av döden. Vi sammanfattar frågorna och personernas svar och 
går mer detaljerat in på de utsagor som utmärker sig, varav några citeras.  

 
 

Förskollärares tankar och kunskap om, samt känslor för döden som 
undervisningstema, och varför?  
 
I frågan om vad förskollärarnas tankar och känslor är inför ämnet döden, tycker överlag alla 
sju intervjuade att ämnet döden är något svårt. Det är något som känns långt borta, och som 
det är tungt att prata om samt inte känns aktuellt för dem. Det är inget de känner sig 
förberedda på, och de blir ställda när det drabbar barn. Döden är inte en situation som de har 
övat sig på. Person B menar: 

 
Man är inte beredd kan jag känna, det beroro på hur man själv 
reagerar. Det är en situation man inte har övat in sig på (Person B). 

 

Person B säger även att det beror på vilken sorts död det handlar om. Om det är en mormor 
som har dött eller om det är en kompis som har dött. Men även om en katt har dött kan det 
vara lika jobbigt för barn. Två av personerna som uttrycker sig lite avvikande från de andra är 
person E och F, som svarar, att deras känslor för döden är delvis ljusa och fascinerande. Detta 
beror på att de själva har mycket erfarenheter kring just döden och att de inte är speciellt 
rädda för att dö själva. Person E säger:  

 
Det är som fascinerande, om vad som händer efteråt. […] Det är inget 
som skrämmer mig, inte än i alla fall. Vet inte hur det blir när man blir 
äldre. Det kan vara roligt att tänka på det som händer efteråt 
 (Person E). 

 

Person F känner att hon kan hitta positiva saker i det negativa och detta leder till att hon 
lättare kan gå vidare. Person F säger också att när hon jobbar med barn får hon mer erfarenhet 
av det, för barn är inte så tungsinta som vi vuxna är. Barn hittar alltid ljuspunkter i det 
sorgliga. Person F tycker att man ska inte titta bakåt utan se framåt.  

 
 



 

Integrering eller ej av ämnet döden i förskolan? 
 

Fem förskollärare av sju tycker att ämnet döden ska tas upp när en aktuell händelse sker. Det 
kan, men behöver inte integreras i den vardagliga verksamheten. Med detta menar de när de 
hittar döda djur och växter i naturen, men även när en anhörig till ett barn dör, kan ämnet tas 
upp. Person B säger att när de var ute i skogen hittade de en massa döda spindlar och då var 
det ett barn som direkt började prata om sin mormor och farfar och att de är begravda på olika 
sätt. På det viset kommer ämnet in spontant i verksamheten. Person D säger att förskollärare 
inte ska behöva ha som mål i verksamheten att prata med barnen om döden. Men skulle 
barnen hitta en död mus ute på gården kan ämnet tas upp. Person E tycker att ämnet både ska 
tas upp när det händer något och även kunna integreras i verksamheten. Person E menar att 
döden ändå är en del av barnens liv som de alla kommer att få ta del av. Person F tycker att 
man kan integrera ämnet döden i verksamheten. Döden ska kunna vara lika naturligt att prata 
om som vilket annat ämne som helst. Person F menar att: 

 
Det kan komma in i den vardagliga verksamheten, för det kan poppa 
upp när som helst för de har ju säkert människor runt omkring sig som 
dör, eller hört talas om något liknande. Jag tycker det ska vara något 
naturligt man pratar om, som vilket ämne som helst egentligen 
 (Person F). 

 
 

Tankar kring död som en global händelse  
 

Alla sju personer tycker att de ska prata om hemska händelser som händer i världen och i vårt 
land när barnen själva tar upp det. Men det råder delade meningar om det som händer i 
världen i och i vårt land har någon betydelse för barn i förskolan. Person A säger att vid Anna 
Lindh mordet hade de en tyst minut på hela skolan, men i förskoleklassen nämnde de inte så 
mycket mer om det. Person B säger att de hade tyst minut både vid elfte september, för att 
hedra de drabbade vid terrorattacken i USA och vid Anna Lindh mordet. Då förklarade person 
B för barnen varför de skulle vara tysta i en minut. Person B fortsätter med att säga att denne 
själv inte tar upp ämnet på en morgonsamling, utan det kommer bara upp automatiskt om det 
är sådana stora händelser. Många barn hör när deras föräldrar ser på nyheterna och påverkas 
av detta. Kommer barnen med en följdfråga av något de sett och hört ska förskolläraren nog 
vara beredd med ett svar. Förskolläraren måste förklara efter den ålder barnen är i. Person C 
tar inte upp ämnet, men om barnen gör det ska de prata om det tillsammans. Person C tycker 
att det som händer i världen är diffust för barnen. Person C tillägger: 

 



Jag tar inte upp ämnet, men om barnen tar upp ämnet kan man prata 
om det. Då har de haft funderingar om det. Då kan man prata om det, 
men jag tvingar inte fram något. Det som händer i världen är för 
okonkret för barnen (Person C). 

 

Person D anser att saker i världen inte berör barnen utan det är närmiljön som är viktig. Skulle 
barnen ta upp en händelse kan de få rita om det, vilket även person E tycker. Men person E 
tycker också att barnen ska få veta när det händer hemska saker i världen och i vårt land. 
Detta för att påpeka för barnen att det finns en annan värld utanför förskolan. Barnen måste få 
vetskap om att allt i livet inte är lätt. Person E tillägger detta med: 

 
Dels tycker jag att de redan som barn ska få veta att allt inte är en dans 
på rosor, börja få dem att förstå (Person E). 

 
Det är upp till förskolläraren att ta upp ämnet om den känner för det just då. Person F tycker 
att det är viktigt att barnen får prata om det. De kan ha kompisar som är hitflyttade från andra 
länder, som varit med om en massa obehagliga saker. Barn behöver förklaringar annars kan 
de hitta på otäcka fantasier. Person F påpekar även att barn blir påverkade av oss vuxna. 
Därför är det viktigt hur man pratar om det.    

 
Döden som lek 
 
När barn i förskolan leker ”dödslekar” anser alla sju personer att de tillsammans med barnen 
ska prata om vad ”dödslekarna” handlar om. Barnen måste få förståelse för vad det är de 
leker. Alla förskollärare tycker att de inte ska direkt gå in och avbryta leken. Istället ska den 
observeras innan förskollärarna eventuellt går in och deltar. Person C menar: 

 
Man kan prata om lekarna som de leker, det tycker jag. Då får de 
förståelse också att det inte är fred överallt. Skjuter man någon då dör 
man ju (Person C). 

 
Person A, B och F anser att barn genomgår en bearbetning när de leker de här lekarna. Person 
A säger att som vuxen kan hon acceptera när barn leker krigslekar. Detta kan vara en 
bearbetning. Person B säger att det är viktigt att barnen får leka den leken precis som de leker 
alla andra lekar. Genom leken bearbetar barnen oftast något de varit med om, sett eller hört. 
Person B säger: 

 
Det tror jag är lika viktigt som andra lekar. […] Det bara finns i 
barnens vardagliga liv. Det är ju så att de leker sånt de behöver 
bearbeta hela tiden (Person B). 

 

Person F säger också att leken oftast handlar om bearbetning. Barnen kan ha hört talas om 
någon som har dött. De tar medvetet och omedvetet in mycket från media. Barnen känner från 
de vuxna att de är berörda och kan tycka att det är obehagligt, då får barnen känslan av att 
något är otäckt som i sin tur måste bearbetas på något sätt.  

   



 

 

 

Sammanfattning av förskollärares tankar och kunskap om, samt känslor 
för döden som undervisningstema  
 
De sju intervjuade förskollärarna skiljer sig i erfarenheter och inställning till döden. Alla 
förskollärare tycker att ämnet döden ska tas upp och beröras när något aktuellt har skett. 
Emellertid anser de att diskussioner kring världsliga händelser, exempelvis elfte september, är 
aktuellt endast om det är ett barn som har frågor och funderingar kring detta. Barn ska få leka 
sina döds- och krigslekar precis som vilken annan lek som helst. Men om barnen genom leken 
behöver bearbeta något råder det delade meningar om. Alla förskollärare är överens om att de 
ska prata med barnen om lekens betydelse. Detta för att barnen måste förstår vad leken 
innebär.  

 
 

Hur förskollärare förmedlar om döden till förskolebarn? 
 
Egen kunskap eller fortbildning? 
 
Om det förekommer några fortbildningar om förmedling inom detta ämne är ingen av 
personerna säkra på. Det är inget de har hört talas om eller något de har blivit erbjudna i 
verksamheten. Person B pratar utifrån egen erfarenhet från några år tillbaka. På dennes 
förskola gick tre pojkar vars mamma dog akut. Då kom en kurator och hade en liten 
föreläsning för förskollärarna om hur de skulle agera mot pojkarna. Eftersom att mamman 
dog så plötsligt blev detta en slags krishantering de var tvungna att ta sig igenom. Person D 
och F säger att de egna förkunskaperna och erfarenheterna de har med sig är de kunskaper de 
har om ämnet döden. Det är dessa egenskaper som de får förlita sig på i första hand om något 
skulle inträffa, och då används dessa egenskaper till förmedling vidare till barnen. Person D 
uttrycker sig som följer:  

 
De förkunskaper man har är ju det som man har ned sig, som varje 
person har med sig. Det är inget speciellt bara för att man jobbar här 
(Person D). 

 
Person F har varit på en föreläsning som en präst höll i. Denna präst var med och tog hand om 
de krisdrabbade i en stor bussolycka i Norge. Denna föreläsning var frivillig. Person G som 
också varit med om flera tidigare krissituationer, har bara fått information av de som arbetat 
fram förskolans krisplan, vilka har en fortbildning i detta.  

 



 

 

 

 

Diskussioner och samtal kring ämnet döden 
 
De flesta säger att det blir diskussioner om ämnet döden när något sker, som berör någon i 
antingen barngruppen eller världen. De personer som anser detta är A, B, D, E och G. Person 
G säger också att vid elfte september, Anna Lindh mordet och vid barnmord uppkom det lite 
diskussioner, men endast små resonemang. Person C säger att det förekommer diskussioner 
och berättar att de ganska nyligen varit med om ett dödsfall på förskolan. Då blev det mycket 
att prata om, även barnens tankar och frågor belystes då i diskussionerna. Person F säger att 
det förekommer diskussioner när något händer eller när det händer någon annan i omvärlden. 
När barnen tar upp ämnet blir det samtal kring det, men det är inget de på förskolan direkt 
pratar om. Person F säger att denne själv har väldigt stor erfarenhet kring ämnet, vilket gör att 
person F själv tycker att man ska prata mycket om döden. Av sina erfarenheter pratar person 
F gärna om detta ämne med sina kollegor och barnen runt omkring. När något jobbigt händer 
anser person F att det största stödet får hon genom att prata med barnen. För barn är inte som 
vuxna som ofta brukar åma sig inför en jobbig situation. Att prata är viktigt, med både vuxna 
och barn. Person F bekräftar detta genom att säga: 

 
Man ska prata med barnen om det då och då, för då känns det mer 
naturlig. Pratar man inte om det blir barn så rädda. […] Barnen tar 
det så himla naturligt. De pratar vanligt om det. Det är vi vuxna som 
gör det tungt och jobbigt (Person F).  

 

Överlag tycker samtliga att det inte förekommer några stora diskussioner om ämnet döden om 
det inte har hänt något speciellt så som elfte september, någon närstående har dött eller dylikt. 
Men vissa anser att det ändå är viktigt att kunna prata om ämnet. Det är speciellt viktigt att 
prata med barnen om det för att de inte ska känna någon rädsla inför detta. 

 
Förmedlingskunskap  
 
Att på något sätt ha kunskap om ämnet döden tycker de flesta är viktigt. Fyra personer av sju 
anser att det räcker med sina egna erfarenheter som kunskaper vid förmedling om ämnet 
döden. De tycker att det är viktigt att ha kunskap om hur barn kan reagera vi en sådan 
situation men även veta hur de kan svara på deras frågor. Person D fortsätter med att säga: 

 
Ja vi måste ha kunskap om på vilket sätt barn kan reagera på döden, 
men inte om själva döden. Kan man ha kunskap om döden? (Person D) 

 
 



Person F tycker att förskollärare ska ha lite kunskap i botten, dock inget teoretiskt. Man bör 
ha kunskap om hur man själv ska bete sig vid en sådan situation och hur man ska prata med 
barnen om det. Allmänna kunskaper från egna och andras erfarenheter anser person F vara 
viktigt. Person G tycker att döden innefattar så mycket. När döden sker medföljer ofta 
följdfrågor som är svåra att svara på, och det är inte alltid de kan ge svar på alla frågor. Man 
får utgå från det man kan. Person B tror att det är bra att ha kunskap om döden och motiverar 
det med att: 

 
Det tror jag nog eftersom det händer så mycket skit (Person B). 

 

 

Person E har i övrigt ingen aning om vad det finns att ta till för hjälp vid förmedling av ämnet. 
Om han ska se det som en möjlighet att integrera döden i verksamheten tycker person E att 
han kan låta barnen rita och prata om det de känner. Det finns inget direkt hinder att ta upp 
ämnet i verksamheten i sig, utan det kan komma spontant. Ska förskollärare ta upp något 
konkret för barnen kan de relatera maskar till människodöd. Men person E har aldrig gått 
vidare utifrån det. För detta kan kännas som en svår sak att ta upp med så små barn, i och med 
att han inte vet hur de reagerar. Person E och G tycker att det enda som skiljer detta ämne från 
något annat är att det är hemskt och svårt. Det väcker så mycket känslor. Person F vet inte 
riktigt hur hon kan använda olika metoder till förmedling. Utan person F tycker att hon kan 
använda sina egna livserfarenheter och anser att hon kommer långt med dessa. Person F säger 
att de nu har fått mer erfarenhet om ämnet döden efter att de upplevt ett dödsfall på förskolan. 
Person F tycker även i detta sammanhang ungefär samma som person C och säger:  

 
Vi vuxna kan tycka det är jobbigt, obehagligt. Att de vuxna är rädda 
och att allt blir sorligt och deprimerande. Detta gör att man oftast inte 
kan prata om detta ämne. De vuxna kan även ha dåliga erfarenheter 
(Person F). 

 
Person F tycker inte att förskollärare ska gå in på konkreta fall för att få barnen att förstå. De 
kan istället använda sig utav de böcker som finns att tillgå. Dessa böcker ska både handla om 
människor och om djur som dör. Person F anser att det är en möjlighet att integrera ämnet 
döden i verksamheten, bara genom att prata om det. Det bidrar till att man som förskollärare 
kan se det ur barnens ögon och de ska vara rak och ärlig med allt de säger. Person G tycker att 
genom böcker får hon givande samtal med barnen. Döden finns alltid runt omkring oss både 
långt bort och nära.  

 
Överlag tycker de flesta att den viktigaste kunskapen är de egna erfarenheterna. Dessa 
behöver inte vara teoretiska, utan kan vara något som man själv upplevt och varit med om. 

 
Bemötande 
 
Person D säger att man som förskollärare ska vara ärlig mot barnen när det gäller sorg. 
Barnen är väldigt öppna när det gäller sorg och då ska förskollärare inte lägga in sina egna 
värderingar kring detta. Utan barnen ska få tro och tycka vad de vill och vi ska respektera 



deras åsikter. Person D tror att ämnet i sig är tyngre för oss vuxna än för barn, för barn har 
mindre med sig i bagaget. Det blir enklare om man är öppen och ärlig mot barnen om och när 
sorg är inblandad. Person D relaterar detta till det verkliga dödfallet de hade på förskolan 
genom att säga:  

 
Det märkte vi när… dog. Det var mycket jobbigare för oss vuxna än för 
barnen. Man hade ångest när man skulle ha den samlingen. Men sen 
visade det sig att det blev hur bra som helst. Bara man är öppen och 
ärlig (Person D). 

 

Person E tycker att det är jobbigt att små barn ska få uppleva sorg. Det är något som person E 
tycker barnen ska få uppleva när de är äldre. Person E säger fortsättningsvis: 

 
Tyvärr går det inte att göra något åt det. Första tanken är deppig, men 
samtidigt tror jag att de växer av det efteråt. I början är det jätte 
jobbigt men efter blir man starkare (Person E). 

 
Person F uttrycker att barn tar sorg så naturligt. De tar det så enkelt och är aldrig sorgsamma. 
Barn är väldigt enkla och har väldigt förnuftiga funderingar kring sorg. Person G säger att 
barns sorg ska tas på allvar oavsett om det gäller en människa eller ett husdjur. Förskollärare 
ska ta sig tid till barnens tankar när de dyker upp. 

 

När barn sörjer, oavsett vad de har varit med om, tycker förskollärarna att barnens sorg ska tas 
på allvar. Förskollärarna ska även ta deras tankar och funderingar kring sorg på allvar. Person 
B anser att det är så olika från barn till barn, om de kan sörja eller inte. Person B har tidigare 
varit med om en situation där barnen förlorade en kompis som var handikappad. Barnen 
kunde efter flera år fortfarande prata om det här barnet. Barnen hade sin kompis hela tiden i 
tankarna långt efter, men visade det inte utåt. Person A relaterar denna fråga till sina egna 
barn och deras sorg när de förlorade sin farmor. Ett av Person A: s barn har efter farmoderns 
död kommit till insikt att det är bättre nu, för farmor kan se oss hela tiden. Med detta menar 
person A att barn med tiden bearbetar sin sorg olika och kommer till insikt med detta på olika 
sätt. Person C säger att det är naturligt för barn att ha sorg och att de verkligen ska få ha det. 
Barnen ska få tid på sig att sörja och tid till att bearbeta detta. De ska få uttrycka sig på sitt 
eget vis. Person C fortsätter: 

 
Om sorgen kommer direkt vid den tragiska händelsen eller senare är 
upp till barnet. Man ska inte tvinga fram en sorg. Det kommer när de 
är mogna för det (Person C). 

 
 
Sammanfattning av hur förskollärare förmedlar om döden till förskolebarn 
 
Förskollärarna vi intervjuar menar att de inte har någon direkt kunskap om just förmedling av 
ämnet döden. De menar också att hur ska de kunna få någon kunskap om det, när de inte ens 
vet om det förkommer fortbildningar om ämnet. Men de anser att den personliga erfarenheten 



kan räcka till när en situation väl skulle inträffa. Då kan de ta till sina egna personliga 
upplevelser om frågor skulle uppstå. De tycker att de inte ska behöva prata om händelser som 
berör döden utan att det inträffat något. Sorgen är något som ska tas allvarligt på när det gäller 
barn. Förskollärare ska lyssna och respektera barnens frågor och åsikter. Alla barn kan inte 
sörja, därför ska det få ta den tid som behövs. Barn ser inte på sorg på samma sätt som oss 
vuxna. Barnen är mycket mer naturliga i sitt sätt att tänka kring detta eftersom de inte har så 
stor erfarenhet av sorg. 

 

 
Hur förskollärare förbereder och hanterar ett eventuellt dödsfall? 

 

Tillvägagångssätt  
 
Vid förberedelser eller hantering inför ett eventuellt dödsfall som kanske ska äga rum, tycker 
fyra personer att de även här kan ta till olika böcker som stöd och hjälp, när de ska prata om 
döden med barn. Dessa böcker ska vara skrivna på ett enkelt och konkret sätt, så att barn i 
förskoleåldern kan förstå innebörden av dem. Förskollärarna anser att det är viktigt att de ska 
tänka på att vara tydlig och konkret med barnen vid sådana samtal. Person A tycker att 
förskollärare ska ta till de konkreta böcker som finns, men introduktionen till ämnet döden 
måste komma spontat från barnen. Person B säger det är svårt att bara börja prata om döden 
med förskolebarn, bara sådär. I stället kan ämnet tas upp genom sagor, om det passar 
barngruppen. Men person B tycker inte att förskollärare medvetet ska ta in döden i 
verksamheten, när barnen är i förskoleåldern. Det kanske blir konstigt för barnen när ämnet 
tas upp om inget har hänt. Därför tycker person B att förskollärare ska prata om ämnet när 
situationer uppstår som berör barnen. Person B uttrycker sig i detta sammanhang: 

 
Ibland känns det som att man vill skydda lite grann, man behöver inte 
prata mer om det än vad som är nödvändigt. Men man måste tillåta 
barnen att prata om det och det är viktigt att man är rak (Person B). 

 
 
Person A säger att i dagens läge sammanknippas oftast död med våld. Våldet gör det svårare 
att prata om döden på ett naturligt sätt, istället för att ta upp döden kring ett husdjur. Person A 
ger exempel på detta: 

 
Man vill ju inte skrämma barnen, men man måste även berätta att det 
finns elaka människor som gör hemska saker mot barn (Person A). 

 
 
Person C känner att ämnet kan skrämma oss vuxna vilket gör att det blir tabu att prata om det, 
fast det inte borde vara det. Detta kan leda till att ämnet blir svårare att prata om i 
verksamheten. Person C säger: 

 



Det kanske är sånt som skrämmer oss vuxna också, som göra att vi tar 
avstånd från det och inte vill prata om det. Då försvinner ju personen, 
det är inget man vill prata om. Det kan kännas tabu fast det inte borde 
vara det (Person C).  

 
 

Person C ser det inte som ett hinder att använda det i verksamheten, man måste bara tänka 
efter själv vad man tycker om ämnet döden så man inte skrämmer barnen. Person C och G 
menar att förskollärare kan använda sig av uttryck som att säga att t ex fågeln eller musen 
kommer till himlen när de dör. Man kan tillsammans med barnen begrava fågeln eller musen 
och relatera detta till människor. För övrigt tycker Person D att förskollärare kan ta till sina 
egna erfarenheter. Det som kan skilja detta ämne från andra är att ämnet döden kan bli tungt 
och ledsamt. Person D ser det inte som ett direkt hinder att integrera ämnet i verksamheten. 
Man kan prata om det som händer runt omkring i världen. Men personligen tycker person D 
att det är enklare att haffa döden när den dyker upp vid speciella situationer. Person D 
poängterar att man ska fånga det lilla. Naturlivet dör också, det är inte bara vi människor. 
Person D: s uppfattning om att ta upp konkreta fall är: 

 
Spontant känns det som att barnen kanske blir förskräckta om man 
jämför morfar som har dött med en halvrutten fågel. Men har man 
gjort en bra grej så som en begravning av det, så kanske man kan 
använda det. Det är ju ändå samma död (Person D). 

 

 
Skilja på död och död 
 
Att skilja på död och död tycker de flesta att man inte behöver göra. Om ett djur dör så är det i 
stort sett samma död som när en människa dör, men det kan tyckas vara enklare att prata om 
djur och naturs död, istället för människors. Människors död kan vara svårare att behandla i 
ord. Person B säger att barn tar det hela mer naturligt när djur dör. Person B påpekar att alla 
måste visa respekt för ett djur som också haft ett liv som oss människor. Barns sorg brukar 
ofta avta när det gäller ett dött djur.  

 

Person C undrar om det går att skilja på död. Allt blir jord till slut. Person C tycker att detta är 
en svår fråga att behandla. Person D säger att det inte är någon skillnad på döden, men det är 
skillnad på hur man dör och vad man känner. Person D förklarar detta genom: 

 
Dör morfar så kände man ju morfar, men fågeln som man hittar har 
man ju inte känt. Sorgen blir inte den samma (Person D). 

 
 
Det är ingen skillnad på död och död, tycker person E. Växter och djur går igenom samma sak 
som människan. Det är en naturlig process för allt levande runt omkring oss. Person F undrar 
varför det ska skiljas på död och död? Person F tycker att både djur, växter och människor 
berör samma sak. Men det kan skilja lite när det gäller naturens död. Person G säger att visst 
kan de förmedla när en hamster har dött och när farfar har dött. Visst är det tragiskt att 



hamstern har dött, men person G tycker bara att det är ett djur. Person G förklarar detta genom 
att säga: 

De som har hundar kan tycka det är samma som när en människa dör. 
Men det kan jag inte ställa upp på. Ett djur är ett djur och människan 
är ju på ett helt annat plan (Person G). 

 
 
Person G fortsätter att förklara att självklart ska förskollärare låta barnen sörja oavsett om de 
förlorat ett djur eller en nära anhörig. Men tycker att mer tid till sorgearbetet ska ges, när det 
gäller en människa. 

 
 

Förberedelser inför ett eventuellt dödsfall 
 
Överlag tycker alla att det är svårt att förbereda inför eventuellt dödsfall. De tycker att 
förskollärare kan ta till materiella ting för att underlätta detta, såsom böcker och krisplan. 
Person A säger att när man är medveten om att det kan hända, då ska man prata om det, 
försöka förklara och inge eventuella hopp. Hon vill inte lura barnen, utan försöka få dem att 
förstå att vissa människor får obotliga sjukdomar. Person A känner sig mer förberedd 
eftersom denna har varit med om det privat. Det bidrar till ens livserfarenhet som kan hjälpa 
en att förbereda ett eventuellt dödsfall. Dataspel och tv program som tar så lätt på döden vill 
hon motverka. För detta kan bidra till att barnen misstolkar dödsfall. Personalen på person A: 
s förskola har inget inläst material, om hur de hanterar eventuella dödsfall. Men det skulle 
kanske behövas om det nu går att läsa in? Person A och B tror att de ska gå på det egna sunda 
förnuftet. Person C tycker att förskollärare ska förbereda barnen genom böcker och få dem att 
förstå att detta är något som kan hända vem som helst. Detta är något förskollärare kan göra 
både enskilt med ett barn eller i grupp.  Person D tycker att det är upp till personen det gäller 
om denne vill att förberedelse ska ske i omgivningen. Gäller det ett barn ska föräldrarna 
bestämma detta. Att förbereda barnen tycker person E är viktigt, men vet inte hur detta ska gå 
till. Om detta skulle inträffa måste man sätta sig ner och verkligen prata om döden. Om vad 
det är och vart man kommer. Person F tycker att förskollärare ska vara ärlig och berätta för 
barnen vad som är på gång. Man behöver inte gå in på detaljer, för då kan det bli traumatiskt. 
Person F säger: 

 
Man ska inte hitta på eller vara tyst för barn är väldigt medvetna 
(Person F). 

 
 

Person G vet inte hur hon ska förbereda ett eventuellt dödsfall för denne har aldrig varit med 
om detta. Men tycker att krisplanen kan tas till hjälp. Vid förberedelse av ett eventuellt 
dödsfall ska alla på förskolan ta hänsyn till den person det gäller eller dess anhöriga. Inget får 
förmedlas eller förberedas innan godkännande från dem. Man ska vara rak och ärlig mot 
barnen, vid förberedelse. Har förskollärare inga förkunskaper om hur de förbereder, kan de ta 
till det egna sunda förnuftet. Person B tar också upp krishantering och krislådan. Lådan är bra 



att ha till hands. Den kan alla berörda på förskolan utgå från, när en krissituation uppstår. I 
lådan finns ett ljus som man kan plocka upp och tända. Runt ljuset kan man samlas och prata 
om vad man ska göra och vad man ska tänka på. Döden händer, men tack och lov inträffar 
den väldigt sällan i förskolan.  

 

 

Stöd och resurser 
 
Person A säger de har en krisplan. Den berättar hur förskollärarna på hennes förskola ska gå 
tillväga. Person A känner att denne skulle vilja ta hit deras områdespräst, om något skulle 
hända. Prästen är ganska involverad i skolan. Kuratorn är en person som hon också skulle 
kontakta. Dessa personer skulle ge ett stöd till verksamma inom förskoleverksamheten. Om 
person A kvällen innan, skulle få reda på att någon dött, skulle hon redan på samlingen dagen 
efter tända ett ljus och berätta för barnen vad som hänt. Få dem att förstå varför ”Kalle”, vars 
nära anhörig har dött, är ledsen och vad de kan göra för att trösta. Person A tror att hon 
automatiskt blir förberedd när det gäller en annan anhörig en ens egna. Person B känner 
samma som person A att denna skulle vilja kontakta präst och kurator som stöd. Person C vet 
att det finns en resursgrupp i kommunen som de kan ta till hjälp och stöd om något skulle 
inträffa. Det finns också en kyrka de kan tillgå. Person D säger att det säkert finns 
krishanteringsutbildningar de kan gå. Men det är inget denna person tagit del av. Den krisplan 
som de har på förskolan har personalen själva gjort. Krisplanen uppdateras ibland. Men ibland 
krävs det kanske att något måste ske innan man fattar att den behövs. Det finns en krisgrupp i 
kommunen som förskollärarna kan ta hjälp av om de känner för det. Person F känner att deras 
krisplan har blivit ordentligt gjord efter att de varit med om ett dödsfall på förskolan. Person F 
påpekar att det är viktigt med en uppdatering av krisplanen, då den inte alltid passar alla fall. 

 
Information till de behöriga 
 

Förskollärare måste ha fingertoppskänsla när det gäller information om dödsfallet. All 
information passar kanske inte hela gruppen, utan då måste enskilda samtal genomföras med 
dem som behöver det. Person A känner så här och säger: 

 
Det finns ingen regelbok, utan inget fall är likt det andra  (Person A). 

 
 
Person B säger att innan förskollärarna berättar för barnen, ska de bearbeta sina egna känslor. 
Man ska inte vänta för länge innan man berättar. Det är inte alltid alla vet vad de ska säga vid 
en förmedling av ett dödsfall. Utan hela tiden sträva efter att göra sitt bästa. Man berättar 
enkelt för barnen vad som skett, utan att behöva gå in på eventuella medicinska termer, för 
detta förstår de kanske inte ändå. Men om barnen frågar och kräver att få veta jättemycket, är 
det viktigt att vara ärlig med svaren och inte undanhålla något. Person B förtydligar detta 
genom att säga: 



 
Jag tror att man berättar att Kalles mamma var sjuk, att hon hade en 
sjukdom som kroppen inte orkade med. Man behöver inte tala om att 
hon hade cancer i bukspottskörteln, något sånt förstår de ändå inte 
(Person B). 

 

Liksom person B tycker person C att förskollärare inte ska gå in på medicinska termer om det 
så gäller. Det är inte alltid de själv vet vad det betyder. Enkel, men ändå tydlig i 
informationen. Om dödsfallet berör barngruppen ska förskollärarna direkt berätta för dem vad 
som skett, men de behöver inte gå in på alla detaljer. Det kan bli otäckt för barnen, om de 
berättar att någon till exempel blivit skjuten till döds. Person E tycker att sorgelådan och 
krisplanen kan tas fram som stöd. Det känns bäst att prata om det som hänt, i stora eller små 
grupper. Sådana här upplevelser är bara deppiga och man vill helst bara glömma det. Utifrån 
egen erfarenhet av dödsfall på förskolan känner person E att efter detta skett vill han bara gå 
vidare som vanligt, om så är möjligt. När denna händelse skedde på förskolan fick barnen gå 
runt och titta sig omkring där den personen brukade hålla till. Barnen fick också se kort på 
personen och de tände ljus. Frågar barnen ska svar ges i den mån man kan, fast bara i stora 
drag. Person F säger också att hon kan ta till sorgelådan och tända ljus. Person F trycker 
väldigt mycket på hur viktigt det är att prata med varandra. Person F fyller i: 

 
Framförallt att man har varandra. Prata om och med varandra. Det är 
bästa medicinen, att vara öppen (Person F). 

 
 
Förskollärare ska vara ärlig och berätta direkt för barnen, annars kan barnens fantasier skena 
iväg. Informationen behöver inte alltid gå via föräldrarna först, men det kan underlätta. Person 
F tycker också som de flesta, att detaljerade orsaker till dödsfallet inte behöver nämnas. Men 
ändå försöka förenkla förklaringen och gå ner på barnens förståelsenivå.  

 

Sammanfattning av förskollärares förberedelser och hantering av ett 
eventuellt dödsfall 

 
De flesta av de intervjuade förskollärarna tycker att böcker är den bästa metod de kan använda 
sig av, när de förbereder förskolebarn inför ett eventuellt dödsfall. Förskollärare ska också 
kunna gå in på djur och natur för att enklare förklara mer konkret för barnen. Ta till vara på 
det lilla. Att vara rak och enkel mot barnen underlättar förståelsen för dem. Innan 
förskollärarna förbereder barnen inför ett eventuellt dödsfall, är det bra att veta vad de själva 
har för erfarenheter och uppfattningar om situationen. 

 
Att prata om djur och växters död, tycker de flesta är enklare och mer naturligt att prata om 
med förskolebarn. Emellertid ska man inte behöva skilja på död och död. Det som uttrycker 
sig är att människors död är svårare att ta upp. 

 



Att förbereda inför ett eventuellt dödsfall, ses som svårt för de flesta. Förskollärarna vet 
egentligen inte om det går att förbereda sig inför ett eventuellt dödsfall. Ärlighet mot de 
berörda är viktigt. Egen livserfarenhet är bra hjälpmedel som förskollärare kan ta till. De 
förberedelser som förskollärarna vet lite om är att, krisplanen finns till hands och krislådan 
finns på lämpligt ställe. Dessa saker är till för att underlätta och ge stöd vid en krissituation.  

 

Alla tycker överlag att förskollärare helst ska berätta direkt vad som skett om de känner sig 
redo för det själv. De ska inte gå in detaljerat på saker som barnen ändå inte förstår. Alla 
känner att de har stöd från olika krisorganisationer. De kan alla också ta krisplanen till hjälp.  

Analys och slutsatser 
 
 

 

Utgångspunkterna för denna resultatanalys är vårt syfte, resultatet och de teoretiska 
bakgrunderna. Vi vill här få en klarare bild av hur förskollärare i verkligheten arbetar. Hur 
förskollärare tänker och vad de har för känslor kring döden som kunskap. Även vad de har för 
känslor vid förmedling om döden och hur förberedelser inför ett eventuellt dödsfall kan se ut. 
Nedan presentation av analys utgår från våra syftesfrågor. Inledningsvis för varje område ges 
en kort sammanfattning av resultat. Därefter följs en kort summering av teoretiska 
utgångspunkter och avslutningsvis en jämförelse av våra resultat och tidigare forskning samt 
tolkning av våra svar.  
 

Förskollärares tankar och kunskap om, samt känslor för döden som 
undervisningstema 

 
Att prata om döden med barnen upplevs generellt som jobbigt av samtliga förskollärare vi 
intervjuat. Döden är inget förskollärarna därför medvetet väljer eller planerar in att prata om i 
verksamheten. Döden ska beröras vid skeende. Undantag är dock när barnen själva tar upp 
ämnet eller ställer frågor om det. Då aktualiseras ämnet och alla försöker möta barnens frågor. 
Detta gäller även vid världsliga händelser som barnen spontat tar upp vilket föranleder att 
förskollärarna då diskuterar vad som hänt med barnen. När döden ska integreras i 
verksamheten känner förskollärarna att de inte har kunskap om döden som 
undervisningstema. Den kunskap de åsyftar är hur barn i förskoleåldern reagerar och agerar 
vid en speciell händelse. 

 

Vid analys av tankar, känslor och kunskap om död som förskollärare relaterar till i sin 
verksamhet, använder vi Lindgren och Wallin (2000). Dessa menar att döden inrymmer så 
mycket mer än själva händelsen. De ser döden som en naturligt ingående del i vardagen och 
förskoleverksamheten. Med detta menar de att ämnet, med fördel, skall integreras i övriga 



temaområden, såsom besök i naturen, högläsning ur böcker och så vidare. Lindgren och 
Wallin menar även att integrering av döden i vanliga temaområden, kan utveckla barnens 
språkutveckling. Barnen kan då lära sig att sätta ord på sina egna och andras känslor. Genom 
detta kan även barnens förståelse för andras livssituationer öka. Men för att kunna integrera 
ämnet i förskolan, måste förskollärarna själva först ta itu med sina egna känslor och 
eventuella rädslor inför döden. 

 

 

 

 

Vår analys 
 

Lindgren och Wallin (2000) säger att döden ska kunna integreras i förskoleverksamheten utan 
att ett dödsfall måste ha skett, vilket majoriteten av våra förskollärare inte tycker behövs. 
Förskollärarna tänker inte steget längre bort som Lindgren och Wallin anser att man bör göra. 
Alltså, förskollärarna tänker inte på att ämnet inte behöver handla om just döden, utan kan 
omfatta saker och situationer som enbart är knutna runt ämnet. Barnen kan ha husdjur som 
dör, natur som förändras runt dem samt att barnen kan ha kompisar från andra länder vars 
kultur ser annorlunda ut. Lindgren och Wallin menar att barnen även kan få ett historiskt 
perspektiv genom denna integrering. Genom forskning, kan barnen tillsammans med 
förskollärarna ta reda på hur man tog hand om de döda förr i tiden. Kontentan av vad 
Lindgren och Wallin vill få sagt med detta är att barnen får ökad kunskap om döden ur olika 
perspektiv samt en större förståelse och beredskap. Anledningen till varför förskollärarna inte 
tänker på detta sätt, angående integrering i vardagliga temaområden, tror vi beror på deras 
egna förhållningssätt till döden och att de kanske har för lite kunskap om det. Dessa 
förhållningssätt kanske beror på egna rädslor inför döden eller en obearbetad sorg de kan ha 
inom sig. På grund av de förhållningssätt som förskollärarna kanske har, bidrar det till att 
förskollärarna kan känna att ämnet är tungt, jobbigt och lite tabu att prata om i förskolan.  

 

Vid diskussioner och frågor angående ämnet döden, upplever förskollärarna att naturen och 
djurlivet är något enkelt och konkret som de kan spinna vidare på tillsammans med barnen. 
Eftersom barnen dagligen brukar vistas ute i naturen och tar automatiskt del av den. Vi tolkar 
detta som att förskollärarna anammar något som är bekant för barnen i deras diskussioner och 
frågor om döden. Men det kan också vara på grund av att barnen, förhoppningsvis, inte berörs 
personligen och känslomässigt av det som händer i naturen. Att prata med barnen om något 
som är bekant för dem underlättar kanske deras förståelse kring detta. Men vi tror att när 
förskollärarna arbetar med naturen eller något dylikt, är de egentligen inte medvetna om att de 
då arbetar med ett dödsbegrepp. 

 

Vid diskussioner om händelser som sker i världen, säger förskollärarna att det är inget de 
pratar med barnen om, eftersom det är för abstrakt för dem. Men förskollärarna anser som 



tidigare nämnt, att om barnen för ämnet till diskussion följs detta upp. Vår tolkning av detta, 
är att förskollärarna menar att barnen i förskolan är för små att kunna förstå sådana världsliga 
begrepp. Vi tror också att förskollärarna kanske tycker att det räcker för barnen att ha 
förståelse för det som sker runt dem i närmiljön. 

 

När barn leker i förskolan kan leken ibland relateras till döden. Lindgren och Wallin (2000) 
liksom förskollärarna i vår studie, anser att barnen ska få leka dessa lekar. Lindgren och 
Wallin menar att barn kanske genomgår någon slags bearbetning genom leken. Det kan vara 
bearbetning av något sorligt och traumatiskt barnen upplevt. Förskollärarna håller med om 
detta och poängterar att det är viktigt att prata med barnen om dessa lekar. Samtalet kring 
leken ska helst äga rum efter lekens slut. Detta för att barnen inte ska bli avbrutna i sin lek och 
eventuella bearbetning. Att förskollärarna anser att det är viktigt att samtala med barnen om 
leken, tror vi är till för att hjälpa barnens utveckling och förståelse kring bearbetningen.  

 

Vår slutsats 

 
Slutsatsen är att förskollärarnas tankar och kunskap om känslor för döden påverkar mycket 
hur och varför döden inte tas upp som undervisningstema i deras verksamhet. Detta påverkar 
barnen på så sätt att de inte fullt kan få möjlighet till exempelvis språkutveckling, på grund av 
förskollärarnas egna förhållningssätt till döden. Förskollärarna behöver dock tänka vidare och 
bortom sina egna känslor och rädslor för att bättre tillvarata och möta barnens behov. De 
måste se förbi det tunga, personligt förknippande och anamma andra aspekter inom ämnet 
döden.  

 

Förskollärarna bör försöka integrera ämnet genom andra vardagliga temaområden, utan att 
behöva tänka på att det är just döden de berör. Det kan vara temaområden som barnen är 
bekanta med, och på det viset behöver det inte bli en sådan stor sak av det hela. Döden är en 
viktig aspekt att ta upp ur den synen att alla barn kommer förr eller senare att beröra ämnet i 
verkligheten. Förskollärarna anser att barnen idag redan är lite insatta i dödsbegreppet på 
grund av allt de hör och ser runt omkring sig. 

 

Leken är en viktig aspekt, anser Lindgren och Wallin (2000) samt våra förskollärare. 
Lindgren och Wallin finner att leken kan vara något som barnen behöver ta till, vid eventuell 
bearbetning av något traumatiskt. För att hjälpa och stödja barnen med att få dem att förstå 
vad det är de leker, så kan förskollärarna hjälpa dem genom samtal. 

 

När större händelser sker i världen, anser majoriteten av förskollärarna att detta inte behöver 
diskuteras med barnen. Diskussionen bör inte ske, på grund av att det som händer i världen 
inte är konkret nog för barnen att förstå.  

  



Hur förskollärare förmedlar om döden till förskolebarn? 
 

Diskussioner om döden i förskolan förekommer när något sker som berör verksamheten. Då 
är det både diskussioner med och bland barnen, men även förskollärare emellan. 
Förskollärarna menar att om de får diskutera sinsemellan hjälper de varandra att bearbeta sina 
egna känslor inför förmedling om döden. När förskollärarna ska arbeta med förmedling om 
döden i verksamheten, saknar de kunskap om hur de kan gå till väga. De känner även att de 
saknar kunskap kring hur barn reagerar. Istället anser förskollärarna att den kunskap som de 
vet att de har, och kan vara viktig vid förmedling, är deras egna erfarenheter. När 
förskollärarna ska förmedla om döden menar de, att de inte ska behöva gå in på konkreta fall, 
såsom att relatera till någon farfars död eller dylikt, för att få barnen att förstå. Istället anser 
förskollärarna att böcker istället är ett bra förmedlingsverktyg. Dessa böcker bör handla om 
både människors och djurs död, menar förskollärarna. Att det även ska handla om djur, beror 
på att barnen ofta kan känna en nära relation till dem. 

 

Birkehorn (1998) anser att förskollärare generellt kan utgå från sina egna kunskaper och 
erfarenheter, vid diskussioner och förmedling om döden med och till barnen. Dyregrov (1990) 
och Lindgren och Wallin (2000) är av annan åsikt. De menar att förskollärare bör ha en viss 
grundläggande kunskap om döden i relation till förskoleverksamheten, innan ämnet tas upp 
med barnen. Vidare anser samma författare att innan ämnet tas upp med barnen skall 
förskollärarna, emellan sig ha diskuterat igenom ämnet. Detta för att klarare förstå sina egna 
känslor och reaktioner när förskollärare belyser ämnet. För att förskollärarna ska få klarhet i 
deras känslor och reaktioner, kan de med hjälp av en utomstående och erfaren person, 
arrangera en temadag, där förskollärarnas känslor lyfts fram. Efter denna temadag kan 
förskollärare senare så smått gå vidare i en planering av hur de ska ta upp ämnet med barnen.  

 

I förskolan ställer barn ofta frågor om allt. Andersson (1997) menar att när barn ställer frågor 
till förskollärarna om döden, förväntar sig inte barnen att få sina livsfrågor lösta. Barnen vill 
bara få svar på det som berör dem just nu. Kan inte förskollärarna konkretisera svaren på 
barnens frågor, blir barnen ofrivilligt ensamma med sina funderingar.  

 

Vår Analys 
 

För att konkret, vid förmedling, kunna ge barnen exempel på vad döden handlar om, tycker 
förskollärarna att böcker kan tas till hjälp. Att förskollärarna vill använda sig av böcker som 
hjälpmedel vid förmedling, kanske beror på att de är osäkra och kanske saknar kunskap kring 
hur förmedling av döden går till. De böcker som kan användas bör både handla om människor 
och djur. Att böckerna även ska handla om djur, kanske beror på att förskollärarna känner att 
det är lättare att prata om djurlivets död. Genom djur kan de sedan, eventuellt, gå vidare och 
förknippa detta till människans död. Vi tolkar även detta som att förskollärarna kanske inte 
har samma känslor för djurlivets död. Därför är det kanske lättare att prata med barnen om 
detta. Förskollärarna anser, att innan förmedling om ämnet döden sker, bör de ha kunskap om 



hur de själva reagerar kring detta ämne. Vi tolkar detta som att förskollärarna kan vara rädda 
för att, överhuvud taget, ta upp ämnet i verksamheten. Fastän förskollärarna säger att de ska 
rannsaka sig själva känslomässigt, verkar det som om förskollärarna är osäkra på sig själva 
och sin egen förmåga. Istället använder sig förskollärarna av olika redskap, såsom böcker till 
exempel, för att kanske få bort fokus från sig själv och slippa prata om något som kan kännas 
obekvämt. 

 

Enligt Birkehorn (1998), är det en fruktsam väg när förskollärare tar till sina egna kunskaper 
och erfarenheter vid förmedling om döden. Tvärtom är Dyregrov (1990), Lindgren och Wallin 
(2000) av den åsikten att detta kan bli ett felaktigt hanterande. Detta tolkar vi som att 
författarna menar att förskollärarna genom erfarenhetsbaserad förmedling riskerar att bli för 
personliga, i stället för professionella. Något som då eventuellt kan drabba förskollärarna, om 
de inte tar itu med sina egna personliga känslor om ämnet döden, kan vara att de inte klara av 
att hantera en förmedling till barnen. Förskollärarna själva kanske rasar känslomässigt om de 
har obearbetade sorger inom sig. Dyregrov, Lindgren och Wallin ger tips om hur förskollärare 
kan arrangera temadagar för att få bättre insikt i sig själva, innan de tar sig an barngruppen. 
Med hjälp av dessa temadagar, tolkar vi på så sätt, att förskollärarna bör vara säkra på sig 
själva och sina känslor. Denna säkerhet bör de ha så att de inte förmedlar fel budskap till 
barnen.  

 

Vid förmedling av ämnet, bör förskollärarna vara konkreta och ärliga med vad de ska 
förmedla till barnen. Det är viktigt att förskollärarna inte förmedlar allt för personliga åsikter 
om ämnet, utan håller sig till ren fakta och låter barnen skapa sin egen uppfattning. Vi tolkar 
detta på samma sätt som Dyregrov (1990). Att om vuxna låter bli att vara ärliga, inte svara på 
barnens frågor, tankar och funderingar samt undanhåller sanningen, kan barnen bli förvirrade 
och skapa konstiga fantasier. Därför anser vi att förskollärare bör veta vad de pratar om vid 
förmedling av ämnet döden.  

 

Vår slutsats 

 
Summerat får vi den uppfattningen att våra förskollärare är rädda och saknar erfarenhet inom 
ämnet döden och hur de kan förmedla dess innehåll. Förskollärarna verkar vara ovana att 
ämnet ens tas upp. Genom material som böcker, kanske förskollärarna ändå känner att de kan 
hantera en situation om ämnet skulle komma till tals. Dessa böcker ska kunna behandla 
dödsfall av människor och djur. Liksom böcker, är djur ett vanligt förekommande ämne i 
förskolan och som barnen är bekanta med. Om förskollärarna kan använda sig av djurens 
dödsfall vid förmedling av ämnet döden, slipper de kanske sätta sina egna känslor på prov. 
Men här poängterar förskollärarna att djurens dödsfall kan ha lika stor betydelse för barnen, 
som ett mänskligt dödsfall har. Skulle förskollärarna inte ha tillgång till material, som böcker, 
när en händelse sker förlitar de sig på sina egna erfarenheter. Att förlita sig på sina egna 
erfarenheter, som även Birkehorn (1998) anser att förskollärarna kan göra, kan innebära små 
risker. Dyregrov (1990), Lindgren och Wallin (2000) håller till viss del med om detta. De 



menar, att riskerna kan vara att förskollärarna förmedlar fel budskap och pratar om allt för 
personliga erfarenheter. Detta kanske i sin tur berör barnen på ett negativt sätt, istället för att 
öka deras förståelse om ämnet. För att undvika detta tycker författarna att förskollärarna bör 
vara trygga i sig själva, innan de arbetar med förmedling av ämnet döden i förskolan. 

 

 

 

 

 

Hur förskollärare förbereder och hanterar ett eventuellt dödsfall? 

 
Att förbereda något som har med döden att göra, känner förskollärarna kan vara svårt, tungt 
och ledsamt. Det kan vara svårt eftersom detta ämne är något som skiljer sig från andra 
ämnen i förskolan. Men innan förskollärarna förbereder barnen inför ett eventuellt dödsfall, 
eller om de ska arbeta med döden som ett ämne, säger förskollärarna att de själva måste tänka 
efter vad de känner inför denna situation. För att underlätta förberedelser och hantering av ett 
eventuellt dödsfall, känner förskollärarna att de vill ta till krisplanen som stöd. Om något 
dödsfall eventuellt kommer ske eller om det har skett, anser förskollärarna att de ska vara 
ärliga och berätta för barnen. När förskollärarna förbereder eller berättar för barnen om ett 
eventuellt dödsfall, behöver de inte gå in på konkreta medicinska detaljer. Men om barnen 
frågar något om detta, ska förskollärarna ändå svara så gott de kan. 

 

Dyregrov (1990) poängterar hur viktigt det är att inte dölja information för barnen när någon 
är sjuk och eventuellt kommer att dö. Om förskollärarna inte berättar, känner barnen ändå av 
när allt inte är som det ska. Dyregrov anser att förskollärarna själva måste bearbeta situationen 
innan de förmedlar den vidare till barnen. Detta för att inte medföra svårigheter för barnen, 
men främst för personen det handlar om.  

 

Dyregrov (1990) anser att man aldrig mentalt kan bli helt förberedd när ett dödsfall sker. 
Dyregrov påpekar ändå att förskollärarna kan förbereda sig praktiskt genom att ha en krisplan 
och en krislåda/sorgelåda till hands. En annan författare som håller med om detta är Nilzon 
(2004). Nilzon menar att när ett oförberett besked når förskolan om att ett dödsfall skett, 
skapas oftast ett tumult. I detta tumult är människor i behov av hjälpinsatser, såsom 
krisplanen.    

 

Vår analys 

 



Liksom Dyregrov (1990) anser förskollärarna att barnen har rätt att få veta när någon i deras 
närhet är sjuk och eventuellt döende, eller om ett dödsfall har skett. Informationen som ges, 
bör vara rak och ärlig, men kanske inte fullt detaljerad. Att förskollärarna inte ska behöva gå 
in på detaljer tror vi kan bero på barnens ålder, men även på grund av dödsfallets orsak. Om 
någon blivit mördad, tycker vi att barnen bör besparas de detaljerna. Fortsättningsvis tolkar vi 
detta som att både Dyregrov och förskollärarna tycker att barnen, oavsett ålder, har rätt att få 
veta vad som händer och sker runt omkring dem. Personen det handlar om kanske har varit 
väldigt involverad i barngruppen, och som Dyregrov också nämner, känner barn av när något 
i deras närmiljö inte stämmer. Därför tolkar vi det som att barnen har rätt att få den 
informationen.  

 

 

I vår studie får vi känslan av att förskollärarna känner en osäkerhet när det gäller förmedling 
av ett eventuellt dödsfall. Trots denna osäkerhet, tror vi ändå, att förskollärarna förlitar sig på 
sig själva och sina egna erfarenheter. Dyregrov (1990) tar upp hur viktigt det är att vara öppen 
mot barnen, när man förbereder eller hanterar ett eventuellt dödsfall. Denna öppenhet ska 
förskollärarna ha, för att barnen inte ska skapa egna fantasier och misstolka situationen. Det 
Dyregrov säger tolkar vi som en viktig aspekt att tänka på som förskollärare. Om barnen får 
information på fel sätt, tror vi att det kan leda till att barnen börjar tro på rykten i stället för att 
ta reda på sanningen. 

 

Både förskollärarna, Dyregrov (1990) och Nilzon (2004) poängterar krisplanens betydelse. 
Dyregrov menar att en krisplan ska vara väl utförd och uppdaterad. Den ska även vara gjord 
innan en krissituation har uppstått. Förskollärarna i vår studie håller med om att krisplanen är 
viktig och att den bör vara aktuell. Emellertid anammade inte en del av förskollärarna 
krisplanen på riktigt, förrän ett dödsfall skedde på förskolan. Detta tolkar vi som en bristande 
kunskap från förskollärarnas sida. De är medvetna om krisplanens betydelse och att de måste 
ha en på förskolan men… den riktiga uppdateringen av krisplanen, skedde först efter ett 
dödsfall. Vår tolkning här blir att, först då förstod verkligen förskollärarna krisplanens riktiga 
betydelse.     

 

Vår slutsats  

 
Förskollärarna känner att de saknar inlästa kunskaper om hur de ska förbereda och hantera ett 
eventuellt dödsfall. Även om förskollärarna saknar kunskaper kring förberedelse och 
hantering, poängterar förskollärarna hur viktigt det är att vara öppen och ärlig mot barnen. 
Dyregrov (1990) tycker att förskollärarna bör, så gott de kan, utan att gå in på personliga 
åsikter, eller detaljerade beskrivningar, berätta för barnen vad som komma skall. Vid 
förmedling om förberedelse eller eventuellt dödsfall, bör förskollärarna förlita sig så gott de 
kan på förskolans krisplan.  

 



Både Dyregrov (1990) och Nilzon (2004) hänvisar till krisplanens stora betydelse. Denna 
krisplan ska vara välgjord, uppdaterad och alla på förskolan ska vara väl insatta i den. Med 
hjälp av krisplanen menar Dyregrov att förskollärarna har en utgångspunkt, som de kan vända 
sig till om en krissituation skulle uppstå.     

 

 

 
 
 

Diskussion 
 

 

Att prata om döden i förskolan låter jobbigt och känns väldigt långt borta. Särskilt långt borta 
kan det kännas för barnen, som egentligen precis har börjat sina liv. Bör ämnet egentligen tas 
upp i förskolan? Det kan verka orättvist mot barnen, i sin ringa ålder, att tynga ner dem med 
ett ämne som döden. När barn i stället ska fylla sin vardag med lek, skratt och glädje.  

 

När vi intervjuade förskollärarna till detta examensarbete, kände vi att de hela tiden hade 
fokus på döden som något jobbigt. De var fokuserade på döden som något tungt och 
skrämmande, och vad de kan göra om det drabbar dem i deras verksamhet. Bara stämningen 
vid intervjuerna sa sitt. Förskollärarna blev djupa så fort de hörde ordet döden. För att få bort 
fokus på döden, vet vi nu i efterhand att vi skulle ha omformulerat våra intervjufrågor lite 
grann. Vi är nöjda med våra frågor men vi kunde ha gjort dem ännu tydligare. I och med det 
hade kanske förskollärarna bättre förstått vår verkliga mening med dem. Den verkliga 
innebörden av frågorna var att vi ville få förskollärarna att tänka på ett annorlunda sätt kring 
döden. Försöka få fram hur förskollärarna kan tänka på döden som ett ämne de kan arbeta 
med i förskolan. Vi fick bra svar på vad de hade för känslor om döden och hur de kan tänkas 
agera i förskolan om ett dödsfall skulle ske. Men vi hade även en förhoppning om att kunna få 
en insikt i hur förskollärare kan arbeta med döden som ett ämne.  

 

I vårt examensarbete har vi fått en inblick i hur sju olika förskollärare arbetar och vilka 
erfarenheter de har av döden. Erfarenheter av olika dess slag har de alla, men erfarenheter av 
att jobba med döden som ett ämne saknar de. Förskollärarna kan inte se sig själva använda 
döden som ett ämne i förskolan. Men något förskollärarna kanske inte är medvetna om, är att 
de faktiskt berör ämnet mer än vad de tror. De behöver bara tänka steget längre och analysera 
sina planeringar. Vi förklarade för förskollärarna, vid intervjuerna, vad detta ”steget längre” 
kunde innebära. Alltså att förskollärarna ska kunna arbeta med ämnet döden, utan att något 
måste ha skett i omgivningen. När vi gav denna förklaring, var vi inte ute efter något specifikt 



svar från våra förskollärare, utan det var en enklare förklaring på frågan. Då tog de flesta upp 
naturen och det som sker och händer i den som exempel. Detta exempel kunde vara att ett 
barn hittar ett djur som har dött. Då anammar förskollärarna den situationen och gör något av 
det. Detta är vad vi kallar en liten omedveten integrering av ämnet döden i vardagliga 
händelser. Men fokus är inte på det jättesorgliga och jobbiga som människor i övrigt 
förknippar döden med. Av detta fick vi känslan av att vi öppnade nya tankesätt hos 
förskollärarna. Att det faktiskt går att tänka steget längre. 

 

Liksom vi vuxna människor, är barn i förskolan en del av världen. En värld som 
förskollärarna i våra intervjuer inte tycker att barnen behöver vara allt för involverade i. Detta 
på grund av att världen inte är tillräckligt konkret för barnen. Allt fler tragiska händelser sker, 
såsom krig, terrorism och mord på både vuxna och barn. Detta är något våra förskollärare 
endast vill prata om när barnen själva tar upp det. Visst, kanske man inte vill börja en 
morgonsamling med att säga att ett barnmord har skett. Men vi tycker ändå, om det händer 
något jättekatastrofalt, såsom terrorattacken i USA (2001), att man ska kunna prata med 
barnen om detta. Barnen kommer ändå, om de inte redan har, få höra och se via media vad 
som har hänt. Det kan även vara något föräldrarna till exempel pratar om vid frukostbordet. 
Som vi nämnde i vår inledning, så har även små koppar stora öron. När en stor katastrof 
inträffar anser vi att det är barnens rättighet att få uttrycka sina frågor, tankar och känslor 
kring detta. Barn har faktiskt känslor som vi förskollärare kanske måste hjälpa dem att förstå. 
Över huvudtaget tycker vi att känslor är något som ofta ska belysas i förskolans verksamhet. 
Detta för att barnen inte ska behöva känna rädslor inför att visa och prata om dem. Barnen är 
en del av vår värld och de måste redan från början få växa in i den. 

 

Allt som barn hör och ser via media, vuxnas prat, kompisar och så vidare, kan ofta återspeglas 
i barnens lek. Förskollärarna tycker leken är en jätteviktig del av barnens liv och utveckling, 
och den ska de inte berövas. Detta håller vi starkt med om. Vi, samt förskollärarna anser att 
man genom leken kan läsa av hur barnen egentligen mår. Visst förekommer det vanlig 
oskyldig lek bland barnen, såsom katt och råtta. Men andra lekar kan innebära någon sorts 
bearbetning som barnen går igenom. Om man kan upptäcka dessa bearbetningslekar tycker vi 
att dessa ska observeras lite extra för att senare kunna hjälpa barnen, om det så behövs.  

 

De flesta av förskollärarna vi intervjuade är medvetna om krisplanens betydelse och funktion. 
Det är trots allt lag på att det ska finnas en krisplan på alla Sveriges förskolor. Genom vår 
utbildning har vi fått lära oss hur viktig krisplanen egentligen är, och att den inte bara ska vara 
en pärm som står och samlar damm i bokhyllan. Vi blev dock lite förvånade över att några 
förskollärare för första gången stötte på krisplanen då ett dödsfall drabbade förskolan. 
Dessutom var denna krisplan inte väl bearbetad, utan det blev den efter händelsen. Vi trodde 
även att alla som arbetar på en förskola ska vara lite insatta i vad krisplanen innehåller. Vid 
anställning borde det vara a och o att introducera den.  När vi frågade om krisplanen är något 
som bör uppdateras, svarade alla ja. Men är det något som uppdateras varje år? Tycka kan alla 
göra, men att genomföra det är en annan sak.  

 



Vad vi har fått ut av detta examensarbete, är att döden är ett svårt ämne att både prata om och 
att arbeta med i förskolan. Våra tolkningar för att det verkar vara svårt, är egentligen för att 
det är de vuxna i förskolorna som har de största rädslorna inför ämnet. Detta bidrar till att 
ämnet trängs bort. Självklart ska ingen bli tvingad att arbeta med något som kan vara tufft och 
svårt. Men vår önskan är att de flesta förskollärarna ska kunna se förbi de tunga personliga 
känslorna och arbeta runt ämnet döden istället. Försöka inse och förstå att allt inte behöver 
relateras till egna tragiska upplevelser man själv kanske varit med om. En annan aspekt som 
kan vara en orsak till att ämnet bli tabu i förskolan, kan vara den ständiga påminnelsen om 
alla de tragiska händelser som sker i världen. Även fast vi tycker att barnen, till viss del, bör 
få ta del av dessa händelser, förstår vi varför förskollärarna vill skydda barnen från detta.  
Med detta menar vi att förskolan inte ska behöva förknippas som en institution där allvarliga 
ämnen hela tiden berörs.  Utan förskolan ska vara en trygg miljö där barnen vistas i och som 
inte stänger alla dörrar för omvärlden. Många förskollärare anser att barnen kan vara för små 
för att ta emot alla intryck utifrån. Men det är faktiskt upp till var och en som person att 
omformulera all fakta till barnens förståelsenivå. Det är inte barnen som är för små och 
dumma, utan det är vi vuxna som pratar ett komplicerat språk. Barnen är trots allt en del av 
denna värld. 

 

Genom detta examensarbete känner vi att vi skulle vilja förmedla vidare till alla förskollärare, 
att det finns bra relevant litteratur, att ta del av. Litteratur som visar hur förskollärare kan 
integrera ämnet döden i verksamheten på ett enkelt och okomplicerat sätt. Genom den 
litteratur vi tagit del av, känner vi genast att det kan vara något som vi vill ta med ut i vårt 
kommande arbetsliv i förskolan.  

 

Efter detta examensarbete känner vi att vår forskning inte här, behöver ta slut. Vi skulle kunna 
göra samma forskning igen, fast med ännu fler förskollärare inblandade. Då kanske vårt 
resultat sett annorlunda ut och vi fått fler spridda åsikter om ämnet döden. Men vi är ändå 
mycket nöjda med vårt examensarbete och det resultat vi har fått, och det känns som att vi har 
fått bra och ärliga svar på våra frågeställningar. Vi skulle även vilja fortsätta denna forskning 
med att gå in på hur barnen kan tänkas uppleva ämnet döden. Att genom detta få ta del av 
barnens syn, tankar och funderingar av det hela, istället för att enbart tolka allt från 
faktaböcker. En annan aspekt som också skulle vara intressant är att forska vidare om hur 
föräldrar reagerar vid integrering av ämnet döden i förskolan. Eftersom föräldrarna har 
rättigheten att vara med och påverka sina barns verksamhet.  

 

Det som hände i SydostAsien under julhelgen år 2004, då den stora flodvågen, tsunami, 
svepte över allt i sin väg, blev många oskyldiga människor drabbade av katastrofen. Hem blev 
förstörda och flera tusentals människor förlorade sina nära och kära. En av de första tankarna 
går till alla barnen, som kanske har förlorat en eller alla sina familjemedlemmar. Men 
tankarna går även till barnens kamrater, som förväntat sig att träffa barnen igen i förskolan 
efter juluppehållet. Hur förbereder sig förskollärare för en sådan situation? Kommer 
kamraterna och personalen någonsin kunna förstå vad som har hänt? Räcker de resurser som 
finns nu på förskolan? Många frågor väcks, och förmodligen skulle vårt examensarbete ha sett 



väldigt annorlunda ut om vårt arbete hade genomförts i samband med denna obeskrivliga 
katastrof.  
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Intervjufrågor     Bilaga 1  
 
Inledningsfrågor 

• Vilken utbildning har du inom förskoleverksamheten? 

• Hur länge har du arbetat inom förskoleverksamheten? 

• Vad har du för känslor inför ämnet döden? 

 
Vilka tankar har förskolelärare om döden som undervisningstema?  

• Ska ämnet endast tas upp vid en aktuell händelse eller kan det integreras i den 
vardagliga verksamheten? 

• Är det viktigt att prata med barnen om hemska händelser som händer i världen och i 
vårt land som till exempel 11 september, Anna Lind mordet, barn som dödas av 
psykopater o.s.v. eller ska man endast ta upp det ämnet om någon fundering om detta 
kommer upp i barngruppen? Eller har det som händer i världen och i vårt land inte 
någon betydelse för barn i förskolan? 

• När barnen leker ”dödslekar”; så som krig, begravningar eller dylikt, ska man då tolka 
det som ett tecken att barnen vill bearbeta detta? Eller ska man bara låta det gå förbi 
och tolka det som en vanlig lek? Skall man diskutera även om det bara är vanlig lek? 
Om barnen verkligen förstår?  

 

Vilka kunskaper har förskollärare om ämnet döden? 

• Förekommer det fortbildningar inom detta ämne? (Vad och hur?) 

• Förekommer det några slags diskussioner kring ämnet döden? När eller i samband 
med vad i så fall? 

• Är ämnet, döden som kunskap, ett viktigt ämne som ni förskollärare ska ha kunskap 
om? (Motivera om ja eller nej.) 

• Vilka är dina tankar om barn och sorg?  

 
Hur förmedlas kunskap om döden till förskolebarn?  

• Vilka metoder/processer finns tillgängliga för er på förskolan att ta till som hjälp/stöd 
vid förmedling? Vad skiljer detta ämne från andra? Vad skall man särskilt tänka på? 
Finns det hinder och/eller möjligheter att integrera döden i undervisningen? Kan man 
gå in på konkreta fall när man ska förklara kunskap om döden så att barnen förstår vad 
man pratar om?  

• Ska man skilja på död och död, alltså djur, växter som dör och människor som dör? 
Hur ska man i så fall skilja på dessa olika ting? 

 
 



Hur förbereder förskollärare eventuellt dödsfall? 

• Om man som förskollärare är medveten om att ett barn, kollega, eller nära anhörig till 
dessa kommer att avlida inom snart framtid, hur hanterar man denna situation? 

  
Hur hanterar förskollärare döden som verklig händelse? 

• Förekommer det fortbildningar inför eventuella verkliga händelser? (Vad och hur?) 

• Om detta skulle bli verklighet, vad har ni för resurser och erfarenheter inför en sådan 
händelse? (Hjälpmedel, kontaktpersoner/stödpersoner) 

• Ska man berätta direkt för barnen om/när ett dödsfall skett som berör dem? 

• Hur mycket information bör barnen få vid eventuell händelse? Var drar man gränsen?  

 
 
 

 


