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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka förskolans arbete kring livsfrågor med inriktning på 

frågor om döden. Vi använde oss av tre forskningsfrågor i arbetet som var följande; Hur 

upplever pedagoger att förskolebarns tankar om döden uppstår och uttrycks? Hur anser 

pedagoger att de ska bemöta barns funderingar om döden? Vilken betydelse upplever 

pedagoger att arbetslaget har i arbetet med barns tankar om döden? Metoden vi valde i arbetet 

var en kvalitativ intervju och vi intervjuade åtta stycken pedagoger som var verksamma i 

förskolan.  

I resultatet kunde vi se att det är vanligt att barn funderar kring döden och ställer frågor om 

detta. Pedagogerna i vår studie upplevde att det är från tre års ålder som barn börjar uttrycka 

tankar om döden. Det vanligaste sättet för barn att uttrycka dessa funderingar och tankar är 

genom att ställa frågor till pedagogerna. I resultatet framkom det att pedagogerna ansåg att 

barns frågor ska besvaras ärligt men anpassas efter dess ålder. Pedagogerna upplevde att de 

kunde få stöd av sina kollegor om det behövdes men ämnet döden är inget de diskuterat i 

arbetslaget. 

De slutsatser som dras utifrån studiens resultat är att förskolebarn, enligt pedagogerna, 

funderar på döden men först i senare ålder och de uttrycker detta främst genom att ställa 

frågor. Samtal om döden initieras oftast av barnet och en pedagog ska tänka på att vara ärlig 

och rak i samtalet. Hur man bör prata om döden med barn diskuteras sällan i arbetslaget men 

pedagogerna ansåg att de kan söka stöd hos sina kollegor. 

Nyckelord: Samtal, livsfrågor, uppfattningar, pedagoger, uttryck 
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1. Inledning 

 

Alla levande ting dör förr eller senare och detta är något som på olika sätt berör oss under vår 

livstid vilket är en självklarhet för vuxna människor. Hur kommer det sig att vi ofta vill 

avskärma barn från detta faktum i tron att vi skyddar dem.  Barn stöter på döden oftare och i 

fler former i dagens samhälle än vi gärna vill tro. Med medias utbredning kommer barn lättare 

i kontakt med livsfrågor som döden via till exempel tv, internet, tv - och dataspel samt radio. 

Detta skapar en nyfikenhet men ofta också en förvrängd bild av döden. Vi har under våra 

verksamhetsförlagda perioder i förskolan upplevt att samtal om döden är komplicerade och 

har funderat på hur de bör genomföras. Bøge och Dige (2006) skriver att barn har ett behov av 

att prata om död både rent allmänt och när de tänker på något mer specifikt. I läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2010) står det tydligt att förskolan ska stödja barns behov att få 

reflektera och prata om sina tankar kring livsfrågor. Barns funderingar och frågor som rör 

döden kommer vi som pedagoger aldrig kunna undvika och det är därför viktigt att fundera på 

hur vi bäst bemöter barnens tankar.  

 

Alla pedagoger bör reflektera över sitt eget förhållningssätt till döden samt sina egna 

erfarenheter, både individuellt och kollegialt, för att bättre kunna ge barnet det stöd som 

behövs. Begreppet pedagoger kommer nämnas flitigt i vårt arbete och med pedagoger så 

menar vi förskollärare eller barnskötare som är aktiva i förskoleverksamhet. Björklund och 

Eriksson (2000) skriver att många vuxna drar sig för att prata om döden med barn då det 

väcker svåra känslor till liv som vår svaghet, rädsla och vanmakt. Ekvik (2005) menar att 

vuxna undviker barns frågor för att de inte tror att de kan ge de rätta svaren. Barn lär sig 

genom lek och det finns flera sätt att på ett lättsamt vis ta upp ämnet i vardagen genom till 

exempel böcker och naturen runtomkring oss. 

 

1.2 Syfte 

Vi vill undersöka förskolans arbete kring livsfrågor med inriktning på döden. 

Forskningsfrågor: 

- Hur upplever pedagoger att förskolebarns tankar om döden uppstår och uttrycks? 

 

- Hur anser pedagoger att de ska bemöta barns funderingar om döden? 

 

- Vilken betydelse upplever pedagoger att arbetslaget har i arbetet med barns tankar om 

döden? 
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2. Litteraturgenomgång 

 

Här presenterar vi den litteratur som berör vårt valda område. Vi kommer att beskriva vad 

litteraturen säger om våra valda frågeställningar. Det innebär att först behandlas litteratur som 

handlar om barns funderingar om döden, sedan hur man bemöter barns funderingar och frågor 

och avslutningsvis arbetslagets betydelse i arbetet kring ämnet. I litteraturgenomgången 

kommer även läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) att synliggöras.  

 

2.1 Vilken uppfattning om döden har barn i olika åldrar  

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det att förskolan ska anpassa verksamheten 

efter barns olika åldrar och vad de intresserar sig för. Andersson (1995) beskriver att det som 

påverkar ett barns tankar om döden påverkas av barnets tidigare erfarenheter men även var de 

befinner sig i sin utveckling vilket även Huntley (1996) tar upp som bidragande faktorer. 

Dyregrov (1990) och Andersson (1995) nämner att barn från relativt tidig ålder har en 

förmåga att känna både saknad och längtan av personer som inte längre lever. Andersson 

(1995) menar dock att yngre barns tidsuppfattning inte sträcker sig särskilt långt och att det 

barnet kommer ihåg av en person försvinner snabbt. Trots att yngre barn inte kan formulera 

genom språket att de saknar någon så kan barnet ofta känna kroppsligt att någon närstående 

har dött.  

Foster (1990) påtalar att när barnet börjar närma sig året så har barnet den livserfarenheten att 

personer och föremål inte behöver vara borta bara för att det inte längre är i ens direkta närhet. 

När barnet när närmar sig två är det ännu säkrare på detta. Falk och Lönneroth (1999) nämner 

att spädbarn upp till två års ålder är direkt berörda och påverkade av omgivningens känslor. I 

den åldern vet och uppfattar barnet känslor och signaler från människor i sin omgivning, som 

människor medvetet eller omedvetet sänder ut. Fortsättningsvis menar Falk och Lönneroth 

(1999) att döden kan för barnet uppfattas som att det blir lämnat. Huntley (1996) menar att det 

kan vara svårt för barn under tre års ålder att förstå döden, men trots det så utforskar barnet 

olika sätt att försöka förstå det och hur det görs är nära sammankopplat med vart barnet 

befinner sig i sin utveckling.  

Falk och Lönnroth (1999) beskriver hur barnet från tre års ålder och uppåt engagerar sig för 

döden och olika existentiella frågor och för barnet är det viktigt att bli bemött i 

frågeställningarna och funderingarna. Dyregrov (1990) nämner att barn i tre-fyra års ålder 

börjar nyttja ordet ”död” men att de fortfarande inte alltid förstår meningen med det på grund 

av att det är för abstrakt, vilket även Foster (1990) tar upp. Vidare nämner Foster (1990) att 

om barn ska gestalta att något är dött, så ligger de stilla eller låtsas sova. På grund av att barn 

upplever döden på detta vis så tror de därför man också kan återvända till livet. Även 

Andersson (1995)  beskriver detta och menar att barn tror att man kan backa bandet och att 

allt kan bli som det var innan, vid ett tidigare tillfälle. Ellneby och Von Hilgers (2010) och 

Huntley (1996) beskriver hur barn mellan tre-fem års ålder intresserar sig för livsfrågor och 

vill begripa sin omgivning. Författarna tar även upp hur barn gärna vill samtala om döden 
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trots att det inte är helt enkelt att förstå den. Ellneby och Von Hilgers (2010) nämner att barn 

upp till fem års ålder kan känna att döden är något ledsamt, men eftersom de tror att allt som 

kan försvinna kan också komma tillbaka igen så kan barn ha svårigheter att förstå begreppet 

aldrig mer.  

Andersson (1995) beskriver att när barnet är i fem års ålder och uppåt så blir deras 

uppfattning om tiden mer likt en vuxen persons, det innefattar b.la. att barnet upplever att det 

finns ett före och ett efter. I den åldern så blir barnets tänkande mer strukturerat och barnet 

börjar uppfatta verkligheten runt om sig på ett bättre sätt.  Huntley (1996) tar upp om att 

samtal om döden med barn i fem års ålder väcker mycket mer tankar hos dem än om man 

pratar kring något annat.  

Foster (1990) påtalar att barn i fyra-sex års ålder har i sitt liv en central del som brukar 

benämnas som det magiska tänkandet. Detta innefattas av att barnet besjälar och ger liv åt allt 

i sin omgivning och ser på sig själva som mittpunkten i allt som händer. Ellneby och Von 

Hilgers (2010) nämner att under denna period så tar barnet alltid med sig själv i beräkningen 

när saker och ting händer runt omkring det. Barnet tror även att det bär en del i det som 

händer vilket även Foster (1990) och Dyregrov (1990) nämner. Enligt Dyregrov (1990) så tror 

barnet att det de gjort innan är direkt kopplat till det som hänt, till exempel att barnet tänkte 

något som gjorde att det blev som det blev.  

 

2.2 Anledningar till att barn funderar på döden  

Björklund och Eriksson (2000) skriver att barn börjar fundera på livsfrågor i tidig ålder, men 

skillnaden mellan vuxna och barn är att barns frågor uppstår ur händelser medan vuxna kan 

diskutera dessa utan att något speciellt hänt. Vidare skriver de att en utlösande faktor för barn 

upp till fyra års funderingar är hotet om att bli övergiven av nära och kära. Det är separationer 

som kan skapa oro hos barnet. Björklund och Eriksson (2000) påpekar att när barnet är fyra 

till sex år är det inte längre rädslan för att bli övergiven som är den utlösande faktorn för barns 

frågor om döden. I den åldern har barnet förståelse ökat och barnet funderar mer kring 

kroppen och hur dess funktioner påverkar livet. Barnet vet att kroppen ska vara frisk och 

skador i kombination med barnets fantasi skapar oro och frågor. Även Bendt (1993) skriver 

om hur rädslan för övergivenhet och senare tankar kring den friska kroppen gör att barn 

funderar på livsfrågor.  

Redan från två års ålder har barnet föreställningar om döden och en död insekt kan vara det 

som gör att barnet börjar fråga om döden skriver Björklund och Eriksson (2000). Dyregrov 

(1990) nämner statistiken över dödsfall i Sverige och hur barn oundvikligen kan undgå att bli 

berörda av dessa. Vidare skriver Ekvik (2005) att små barn som kommit i kontakt med döden 

genom till exempel en släktings bortgång kan uttrycka tankar och funderingar kring detta när 

de blivit äldre och kan använda språket. Han menar även att vuxnas reaktioner på döden 

skapar frågor hos barnet. Foster (1990) skriver att barn anser att det finns en mening med allt 

och att det kan skapa stora frågor hos barn när ett dödsfall sker. Dyregrov (1999) samt Bendt 

(1993) skriver att barns frågor om döden ofta uppstår genom saker de sett på tv eller hört 
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andra tala om. Dyregrov (1990) menar att massmedias fokusering på dramatiska händelser är 

en stor anledning till barns funderingar vilket även Raundalen och Schultz (2010) nämner. 

Huntley (1996) skriver att tecknade filmer där någon dör och sedan återuppstår bidrar till 

barns funderingar. 

 

2.3 Hur uttrycker barn sina funderingar om döden  

Barns frågor om döden är ofta direkta och raka, något vuxna kan ha svårt för menar 

Andersson (1995). Dyregrov (1999) skriver att barns frågor är deras sätt att förstå och 

bearbeta händelser. Funderingarna som de yngsta barnen uttrycker kopplas till vad som 

kommer hända när någon närstående försvinner från deras liv menar Dyregrov (1990). De vill 

till exempel veta vem som hämtar och lämnar på förskolan om en förälder dör, eller vem som 

kommer väcka barnet på morgonen. Foster (1990) skriver också om dessa funderingar samt 

att barnet kan fråga om vem som tar hand om personen som försvunnit ur dess värld. 

Björklund och Eriksson (2000) skriver att barns frågor är som intensivast i fyra till sex års 

ålder och de vill bland annat veta vad som är meningen med livet när det ändå tar slut. Foster 

(1990) hävdar också att barn tror att det finns en mening med allt och därför ställer, för dem, 

självklara frågor om till exempel vad personen gjort för att den ska behöva dö. Barnet kan 

även undra om det är något det gjort som orsakat dödsfallet. Björklund och Eriksson (2000) 

menar att frågorna barn oftast ställer handlar om vad som händer med kroppen när man dör 

och efter en begravning. Barnet vill till exempel veta vilken funktion blodet har i kroppen och 

vad som händer om det tar slut. Bendt (1993) tar upp att barn kan fundera på vad olika 

sjukdomar gör med kroppen och vilka som är dödliga. Vidare skriver Björklund och Eriksson 

(2000) att barnet förstår att när man är död så rör man inte på sig men det har svårt att förstå 

att man inte kommer tillbaka. De kan därför ställa frågor om hur man kan andas i kistan, hur 

man kan se någonting i mörkret och hur man tar sig ut därifrån. Att barn ställer den här typen 

av frågor i samband med en begravning styrker Huntley (1996). Gyllenswärd (1997) nämner 

också att barn i förskoleåldern kan fråga hur den döde kommer se ut när den kommer tillbaka 

för att hälsa på just eftersom de inte kan greppa att den döde är borta för alltid. Även 

Dyregrov (1999) skriver att barn kan fråga när en person som dött kommer tillbaka för att nu 

har ju hon varit borta så länge. 

Enligt Björklund och Eriksson (2000) så är var man hamnar efter man dött är en vanlig 

fundering från barn och de vill gärna tro på att det finns ett annat ställe man hamnar i som till 

exempel himlen. Vidare skriver de att barn har en andlig syn på tillvaron och lätt tar till sig en 

tro på att himlen finns samt en allsmäktig gud. Bendt (1993) samt Gyllenswärd (1997) nämner 

att detta skapar frågor hos barnet om var himlen är och hur det ser ut där. Dyregrov (1990) 

menar att barn även kan fråga hur de ska ta sig till himlen för att hälsa på till exempel Jesus. 

Björklund och Eriksson (2000) skriver också att en eventuell Gud fascinerar barn och att de 

frågar om hur han kan låta människor och djur dö om han nu är så god. Bendt (1993) skriver 

att barn även kan fråga om man blir en ängel när man dör eller om man blir ett spöke som kan 

komma tillbaka och skrämmas. En annan fråga barnen kan ha är om djuren hamnar på samma 

ställe som människorna när de dör. 
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Björklund och Eriksson (2000) skriver hur barn genom leken kan bearbeta och förstå svåra 

saker som döden vilket även står i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). Björklund och 

Eriksson (2000, s.44) menar att ”det är i ”lekens rum” som de stora livsfrågorna gestaltas och 

formuleras. Långt innan barnet kan uttrycka sina tankar och känslor i ord kan vi se dem i 

barnets lek.” Vidare påpekar de att det är i leken barn kan koppla ihop fantasi och verklighet. 

Dyregrov (1990) nämner att barn kan leka begravning, sjukhus och rita teckningar när de av 

olika anledningar funderar på döden. En del barn som råkat ut för ett nära dödsfall kan dock 

fastna i dessa lekar och bli ensamma i sin sorg. Andersson (1995) påpekar dock att barn till 

störst del använder den typen av lek för att utforska vad de inte förstår. Fagerli, Lillemyr och 

Søbstad (2001) hävdar att barn känner sig i trygga i leken och därför lättare kan uttrycka sig i 

den. Vidare påpekar de att det är ett sätt för oss vuxna att förstå vad som upptar barns tankar. 

Dock menar Dyregrov (1990) att vuxna ofta missar signalerna barn ger i leken och genom 

teckningar.  

 

2.4 Pedagogers samtal med barn  

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) betonas det att förskollärare har i uppgift att 

stötta barnet i sin kommunikation och i sin sociala utveckling. Barn ska ges möjlighet att få 

uttrycka tankar och funderingar och förskolans verksamhet ska stötta och uppmuntra dessa. 

Vidare står det om hur barn söker och erövrar kunskap på flera olika sätt och det kan ske via 

att barnet samtalar, uppmärksammar och reflekterar med människor i sin omgivning. 

Hammarlund (2012) samt Raundalen och Schultz (2010) nämner att barn måste ha vuxna runt 

omkring sig som är nära barnet och visar barnet att det finns möjligheter och tillfällen att 

ställa sina frågor.  

Nilsson och Waldemarson (2007)  beskriver hur det finns en massvis med olika samtal vi 

människor kan använda oss av när vi kommunicerar och samtalar med varandra. Det som 

skiljer samtalen åt menar författarna är vilken roll man stiger in i samt hur förhållandet ser ut 

mellan de som medverkar i samtalet. Under det vanligaste och mest förekommande samtalet 

ses de som deltar befinna sig jämställt och på samma nivå, det är även ett samtal som oftast 

inte är förberett på något vis.  

Fortsättningsvis tar Nilsson och Waldemarson (2007) upp att de professionella samtalen 

skiljer sig lite grann från de vanliga samtalen. De menar att om ett samtal ska vara 

professionellt så finns en grundtanke med det att stäva mot något speciellt, det kan handla om 

att stötta, få medverkan eller kanske handlar samtalet om att ta upp om ett tyngre ämne. Då 

nämner författarna att det är av stor betydelse att man har färdigheten att undangömma egna 

känslor och åsikter under samtalet, detta för att kunna lyssna och ställa frågor samt att kunna 

vara ett bra stöd. Hammarlund (2012) anser att den vuxna måste visa sig intresserad och 

ständigt beredd att lyssna för att ge barn förutsättningar för att våga öppna sig och berätta om 

betydelsefulla saker. Nilsson och Waldemarson (2007) nämner att för att kunna vara ett stöd 

för någon i omgivningen så behövs ingen specialistutbildning för att kunna hjälpa, utan det 

räcker långt med sina egna reflektioner, kunskaper och att det finns en god människosyn. De 

nämner också att det är av vikt att kunna vara personlig, men däremot ska man försöka hålla 
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det privata åt sidan. Hammarlund (2012) beskriver också vikten av att försöka behärska sina 

egna känslor under tiden man har ett samtal med barnet och dess känslor.  

Nilsson och Waldemarson (2007) tar även upp om att för att kunna hjälpa en medmänniska så 

behöver man inte presentera färdiga svar på olika funderingar och problem, utan finnas där 

och hjälpa den andre att komma vidare med sina tankegångar. Enligt Nilsson och 

Waldemarson (2007) är tystnad en form i samtalet som kan betyda många saker. Hur man 

tolkar och upplever tystnaden är olika från individ till individ men det kan handla om ett visat 

ointresse, ifrågasättande eller bara att man under samtalet i tystnad reflekterar. 

Hammarlund (2012) menar att barn är olika individer som uttrycker tankar och funderingar på 

olika sätt, vuxna behöver därför försöka uppmärksamma vad barnet säger eller inte säger och 

utifrån det försöka skapa en uppfattning om vad samtalet handlar om. Hammarlund (2012) tar 

upp att det är individens egna tankar och känslor som bestämmer vad ett svårt samtal 

inbegriper. Det kan vara så att man känner att man inte har tillräckliga kunskaper för att kunna 

bemöta på ett passande sätt, likaväl kan det handla om att man inte känner sig bekväm med 

ämnet man pratar om samt att känslor kan uppkomma om det bli känslosamt för den personen 

man pratar med. Nilsson och Waldemarson (2007) nämner att det går att underlätta vid svåra 

samtal och det handlar främst att man visar att man är finns där och ställer upp, det handlar 

även om att kunna skapa en god relation med den man pratar med. Författarna trycker även på 

vikten av att ha öppna frågor och samspela med varandra under samtalet.  

 

2.5 Vuxnas samtal om döden med barn  

Ellneby och Von Hilgers (2010) och Hammarlund (2012) beskriver hur många vuxna känner 

sig obekväma eller besvärade och därför avstår de helst att prata om döden. Vidare så visar 

vuxna i barns närhet antingen att döden är något ofarligt och något som man kan samtala om, 

eller att de vuxna upplever det som olustigt att prata om och därför undviker de att berätta om 

egna erfarenheter för att skydda barnet. Hammarlund (2012) beskriver hur vuxna som avstår 

från att gå in på ämnet ofta tar för givet eller hittar på andra orsaker till att barn då inte heller 

skulle behärska att samtala om döden vilket även Björklund och Eriksson (2000) nämner. 

Vidare menar Björklund och Eriksson (2000) att vi skyller ifrån oss på att barnen är för unga 

för att förstå. Dyregrov (1990) hävdar om vuxna inte berättar och samtalar med barn om 

döden så är det ett sätt för att skydda sig själv i slutändan. Raundalen och Schultz (2010) 

beskriver att barn som växer upp med vuxna som inte väljer att förklara eller ignorerar något 

som barnet funderar över kan bli utsatt och orolig fortsättningsvis. Andersson (1995) betonar 

hur barn som utesluts ur något kan uppleva att de är ensamma med sina tankar och 

funderingar. 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) betonas det att barns behov av att på olika sätt få 

reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra individer ska vara något 

verksamheten på förskolan stöttar. Vidare tas det upp att barn ska ges förutsättning till att 

upptäcka och ta ställning till olika livsfrågor i vardagen. Ellneby och Von Hilgers (2010) 

påtalar vikten av ärlighet med barn, även om det kan kännas som det är för barnets skull när 
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man inte berättar allt för dem. Raundalen och Schultz (2010) beskriver hur barn har en stor 

vetskap och förstår långt mer än vad vuxna oftast känner till. De menar vidare att vuxna måste 

komma ihåg att barn inte har samma erfarenhet i livet som när man är äldre och därför kan de 

inte heller bearbeta och behandla inträffade saker ensamma utan vuxna bredvid.  För att 

barnet ska känna ett lugn och en trygghet i en otrygg situation bör vuxna därför prata och 

reflektera tillsammans med barnet.  

Raundalen och Schultz (2010) tar upp att något som kan påverka och forma barnets sätt att 

fundera kring döden ligger en stor del i uppväxten i olika familjer med skilda tro och 

övertygelser om livet. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) kan vi läsa hur barn ska 

utveckla förståelse för att människor har rätt att ha olika trosuppfattningar och att man ska 

utveckla respekt för varandras likheter men även olikheter mellan varandra.  Dyregrov (1990) 

poängterar att man som vuxen ska vara ärlig mot barn och låta de få veta sanningen, eftersom 

de klarar av att få höra den. Ellneby och Von Hilgers (2010) belyser hur vuxna måste ha 

respekt för barnens intellekt. Om barnet ställer svåra frågor så ska vi visa att vi finns där och 

vi ska försöka svara så rakt vi kan och inte förvränga svaret. Detta eftersom barnet söker svar 

och vill veta vilket även Raundalen och Schultz (2010) tar upp. Huntley (1996) anser att 

vuxna ska vara närvarande och lyssna på barnets huvudsakliga frågor och endast besvara 

dessa. Ibland menar författaren kan vuxna besvara funderingar som barnet inte frågat om för 

att man tar för givet att de vill veta.  

Ellneby och Von Hilgers (2010) påpekar att om man ska prata om ett svårare ämne, till 

exempel döden, så ska man ta det i lagom takt och varsamt fördjupa samtalet med tiden. 

Dyregrov (1990) beskriver att det är klokt av vuxna att förbereda sig på det barnet verkar vara 

insatt i och är intresserad av, eftersom det kan leda till att man kan bemöta barnets funderingar 

på ett annat sätt. Ellneby och Von Hilgers (2010) nämner hur vuxna kan upprepa och 

återberätta det barnet funderar på för att hjälpa barnet. De nämner även att vuxna ska försöka 

komma ihåg att barn tar det de säger bokstavligen och ordagrant. Vidare pratar de om hur 

vuxna som säger sanningen för barn undviker att barnet på egen hand ska fantisera eller vara 

oroliga för att de känner att de inte fått veta allt, vilket även Raundalen och Schultz (2010) 

beskriver. Dyregrov (1990) nämner att den vuxne ibland inte har svar på barns funderingar 

och då är det bättre att vara rak om det mot barnet. Författaren menar att man kan behöva 

tänka efter innan man ger ett svar till barnets frågor och då ska man meddela det för barnet. 

Björklund och Eriksson (2000) instämmer att det gäller att vara ärlig, annars kan bandet 

mellan barnet och den vuxne vara brutet.  

Dyregrov (1990) och Raundalen och Schultz (2010) förklarar att man måste se till barnets 

ålder och utveckling när man tar upp svårare ämnen. Hammarlund (2012) och Dyregrov 

(1990) menar att vuxna ska undvika abstrakta förklaringar när man pratar med små barn om 

döden. Ett exempel på detta kan vara att om vuxna förklarar för barn att den som dött istället 

har åkt iväg så kan barnet bli rädd när någon annan ska åka iväg eftersom barnet då tolkar det 

som samma sak. 

 Ellneby och Von Hilgers (2010) tar också upp detta och menar att det konkreta i barnets 

omvärld är inom deras nivå att kunna förstå. Huntley (1996) håller med om att vuxna bör 
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tänka efter då man ska förklara att någon är död. Eftersom barn ofta tar det vuxna säger rakt 

av kan formuleringar som att någon ”gått bort”, ”sover” eller ”rest iväg” skapa förvirring hos 

barnet och betyda något annat för barnet än vad den vuxne avser att mena.  

Huntley (1996) menar att vuxna istället bör välja uttryck som död eller han andas inte längre 

när vi förklarar för barn. Hammarlund (2012) påtalar vikten av att vuxna och barn delar både 

positiva och negativa erfarenheter och känslor med varandra. Dyregrov (1990) och Huntley 

(1996) tar också upp detta men påpekar att det är positivt så länge det sker på en balanserad 

nivå. Författarna menar vidare att detta kan hjälpa barnet att acceptera olika känslor men även 

få hjälpmedel att kunna uttrycka känslor vidare genom livet. I läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010) står det att alla som arbetar i förskolans verksamhet ska se till och arbeta 

för att barn ska få god omvårdnad och omsorg och bygga upp varaktiga relationer under den 

tid barnet vistas i förskolans verksamhet. Andersson (1995) nämner gemenskapen mellan 

barnet och den vuxna och dess känslor om båda visar vad de känner. Huntley (1996) nämner 

hur vi kan se på döden som något naturligt i livet, trots det är det nära sammankopplat med 

mycket känslor för både äldre och yngre. Vidare menar Huntley (1996) att vuxna kan påverka 

på vilket sätt och hur barn uppfattar döden och det är något som barnet kan påverkas av 

genom hela livet om de stöter på liknande funderingar. Dyregrov (1990) beskriver att när små 

barn pratar om döden blir samtalen oftast ganska korta, det beror på att barn inte klarar av att 

handskas med starka känslor allt för länge samt att barn naturligt inte är ledsen lika länge och 

på samma vis som vuxna.   

Hammarlund (2012) belyser hur barn bearbetar känslor och erfarenheter bland annat genom 

lekar och rollspel. Även Björklund och Eriksson (2000) nämner hur vuxna kan ta hjälp av 

sagor för att barn ska få bearbeta funderingar och erfarenheter. I sagornas värld är 

tidsperspektivet inte längre något man är styrd av och barnet kan få kunskap och förståelse för 

hur de kan hantera om de hamnar i liknande situationer. I läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010) står det att barn ska få utveckla sin förmåga att förmedla upplevelser, 

tankar och erfarenheter i många olika uttrycksformer som bland annat kan innefatta lek, 

drama och bild.  

 

2.6 Pedagogen och arbetslaget  

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det att alla som arbetar i förskolan ska 

hävda de grundläggande värden som anges i skollagen samt denna läroplan. Vidare står det att 

barn ska inspireras att utforska omvärlden samt ges möjlighet att söka svar på deras frågor. 

Arbetet i förskolan ska utgå från barns intressen, erfarenheter och behov samt att barn ska få 

möjlighet att reflektera över livsfrågor i vardagen. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2010, s.9) står det att ”arbetslaget ska lyfta fram och problematisera etiska dilemman och 

livsfrågor”. Pedagoger ansvarar för att normer skapas för arbetet i förskolan och en aktiv 

diskusson måste föras i arbetslaget. Fagerli m.fl. (2001) framhäver att pedagogers arbete med 

barn grundas på ett lagarbete med kollegorna. De anser att kommunikation i arbetslaget är 

nödvändigt samt att kunna vara öppna gentemot varandra. En förutsättning för ett gott 

samarbete är ett professionellt engagemang hos den enskilde pedagogen och en vilja att 
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diskutera och reflektera tillsammans med sina kollegor. Andersson (1995) skriver att ett 

arbetslag ofta klarar av att hantera svåra situationer med lite stöttning från förskolechefen. 

Han skriver däremot att det kan vara bra för hela personalgruppen att gå en kurs i hur man 

hanterar svåra samtal eller kriser. Om en pedagog i gruppen känner att den inte klarar av ett 

svårt samtal med ett barn av olika anledningar ska den kunna få stöd av någon av kollegorna 

menar Andersson (1995) samt Bøge och Dige (2006). Fortsättningsvis skriver Bøge och Dige 

(2006) att oavsett om barnet har allmänna tankar kring döden eller varit med om en kris så är 

det mest ansvarsfulla att lämna över samtalet till en kollega om pedagogen inte är förberedd. 

Vidare anser de att arbetslaget bör ha en handlingsplan för hur man rent allmänt pratar med 

barn om döden på förskolan. Detta för att pedagogerna ska känna en trygghet i arbetet och 

inte möta barn med tystnad. 

 

2.7 Betoning på krishantering  

Större delen av litteraturen vi läst om förskola och skola fokuserar på krishantering. Då fokus 

i vårt arbete ligger på hur man rent allmänt arbetar med barns funderingar om döden så berör 

vi bara krishantering kort.  

Bøge och Dige (2006) menar att det ska finnas en krisplan som utformas från den specifika 

förskolans förutsättningar av personalen som arbetar där men även ledningen bör vara 

delaktig i krisplanen. De föreslår att handlingsplanen utformas under en temadag med ledning 

och stöd av en extern person som till exempel en präst eller psykolog. Andersson (1995) 

skriver att förskolan ska ha tillgång till en extern krisgrupp som kan bestå av en präst, 

psykolog och läkare med flera. Dessa personer ska pedagogerna lätt kunna nå och en lista 

med nummer ska finnas lättillgängligt och uppdateras årligen. På förskolan bör det även 

finnas en grupp pedagoger med krisberedskap. Det är även fördelaktigt om en pedagog i 

arbetsgruppen tar på sig ledarrollen utifall att en kris skulle uppstå för att ett krisarbete ska 

flyta på så smidigt som möjligt menar Andersson (1995) vilket Bøge och Dige (2006) styrker. 

Andersson (1995) skriver att förskolans krisgrupp bör ha regelbundna inplanerade träffar efter 

en krissituation för att kunna reflektera och bedöma om det planerade arbetet fortlöper som 

det ska. Bøge och Dige (2006) anser även att personerna i krisgruppen ska ansvara för att 

informera ny personal om syftet med gruppen samt undersöka möjligheterna till 

vidareutbildning. Främst ska dock gruppen kunna stötta och ge råd till kollegor som behöver 

det i mötet med barn i sorg.  

Som litteraturgenomgången visat finns det en hel del skrivet om vårt valda ämne. Dock har 

litteraturen vi tagit del av som behandlar ämnet, i både förskola och skola, ett fokus på 

krishantering och hur man möter barn i sorg. Det finns lite litteratur som berör hur pedagoger 

kan arbeta mer generellt med barns frågor om döden och därför anser vi att vår studie kan 

tillföra något. 
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3. Metod 

 

I detta avsnitt kommer vi beskriva vilken metod vi valt samt vårt tillvägagångssätt. Vi 

kommer även redogöra för olika typer av metoder för insamling av empiri och dess för- och 

nackdelar. 

3.1 Val av metod 

Metoden vi väljer måste rimligen kunna besvara problemställningen som formulerats hävdar 

Patel och Davidson (2011). Vidare menar de att frågeställningarna som valts visar om 

undersökningen tar en kvalitativ eller kvantitativ inriktning. Dessa går att kombinera men det 

är tidskrävande vilket man också bör ha i åtanke. Trost (2010) påpekar att en kvantitativ 

undersökning lämpar sig bäst om man arbetar med mätbar empiri medan en kvalitativ 

undersökning ger öppnare och mer komplexa resultat. Fördelen med en kvantitativ 

undersökning, enligt Larsen (2009), är att den ger en säkrare statistisk signifikans medan en 

kvalitativ undersökning kan vara svårare att generalisera. Patel och Davidson (2011) skriver 

om olika metoder som kan användas för att samla in empiri, exempelvis intervjuer, 

observationer och enkäter. 

Johansson och Svedner (2010) poängterar att enkäter är en svår metod att använda och 

svårigheterna ligger enligt dem i enkätutdelningen, frågeställningarna samt kopplingen till 

problemställningen. Ska enkät användas som teknik bör man göra en ordentlig analys av 

problemställningen för att kunna göra tydliga enkätfrågor vilket Patel och Davidson (2011) 

också påpekar. Enkät som metod lämpar sig bäst när man vill ta reda på sambandet mellan 

fakta så som utbildning, erfarenhet, ålder och kön och området man valt att undersöka hävdar 

Johansson och Svedner (2010). Vill man använda sig av öppnare frågor för att undersöka 

förhållningssätt och personliga erfarenheter är en kvalitativ intervju en lämpligare metod, och 

även den vanligaste, menar författarna. Trost (2010) menar att genom den metoden får man 

fram mer uttömmande och djupgående svar. Något att ha i åtanke är att kvalitativa intervjuer 

inte är statistiskt representativa för befolkningen då de använder små urval. Både Johansson 

och Svedner (2010) och Patel och Davidson (2011) påpekar också att resultatet av denna 

metod påverkas av intervjuarens samtalsfärdigheter som till exempel förmågan att ställa 

följdfrågor och får den intervjuade att känna sig trygg i situationen. Trost (2010) skriver om 

strukturerade och standardiserade intervjuer. Graden av standardisering beror på hur fasta 

intervjufrågorna är och hur lika intervjuerna genomförs. Är intervjuns standardisering låg 

innebär det att intervjuaren anpassar formuleringen och ordningsföljden på frågorna efter den 

intervjuade vilket ger en större variation i resultatet. Patel och Davidson (2011) skriver att hur 

öppna frågorna är visar på graden av strukturering, används fasta svarsalternativ är det en hög 

grad av strukturering. 

Johansson och Svedner (2010) samt Patel och Davidson (2011) menar att observation är ett 

bra komplement till andra metoder men att man måste vara klar över exakt vad som ska 

observeras. Davidsson och Dimenäs (2007) menar att det är viktigt att se över de etiska 

aspekterna innan en observation genomförs samt att våra egna värderingar kan påverka hur vi 
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uppfattar det vi observerar. Patel och Davidson (2011) skriver även att eventuella nackdelar 

med metoden är att den är tidskrävande och att det är svårt att veta om det man observerar är 

ett representativt beteende.  

Vi valde att använda oss av en kvalitativ intervjumetod i det här examensarbetet. Det som 

tilltalade oss med den kvalitativa intervjun, där frågorna inte är fasta, är att vi ges en mer 

komplett bild av pedagogens tankar kring vårt valda ämne. Vi ville ta reda på pedagogers 

uppfattningar kring ämnet och därför skulle en enkät med fasta svarsalternativ inte ge 

utrymme för deras tankar och erfarenheter. Vår tanke var att ha en intervju med en högre 

standardisering och en lägre strukturering vilket passar våra frågeställningar. Observation var 

något vi tidigt valde bort då vårt ämne är svårobserverat eftersom fokus ligger på pedagogers 

uppfattningar om ämnet och inte deras direkta agerande.  

 

3.2 Urval 

Eftersom vi valde att undersöka pedagogers uppfattning om vårt ämne så ville vi intervjua 

dessa vilket innefattar förskollärare och barnskötare. För att få en bredare bild samt variation 

ville vi intervjua pedagoger som jobbat olika länge i förskolan. Patel och Davidson (2011) 

påpekar att syftet med undersökningen är det man ska utgå ifrån när man väljer informanter.  

Vidare skriver de att tidsramen och tillgängligheten ofta påverkar vilken grupp av individer 

som väljs ut. Trost (2010) skriver att vid en kvalitativ studie är det inte relevant att ha 

statistiskt representativa urval. Dock är det önskvärt att urvalet är heterogent inom den valda 

populationen menar Trost (2011). Esiasson (2012) skriver att i urvalet ska man undvika att 

välja informanter som man har en nära relation med då det kan ge felaktiga slutsatser. 

Intervjuaren kan välja att inte ställa vissa frågor och informanten kan anpassa sina svar för att 

undvika att påverka relationen. Enligt Esiasson (2012) så bör minst fem intervjuer genomföras 

med olika informanter för att kunna få ett resultat. Trost (2010) menar att ett fåtal intervjuer är 

att föredra i en kvalitativ undersökning och föreslår fyra till åtta stycken. Detta för att inte 

riskera att missa viktiga detaljer samt för att kunna koppla ihop materialet. Det fanns vissa 

svårigheter med att få tag i informanter då flera tillfrågade inte ansåg sig ha tid för en intervju. 

Vi ringde till tolv stycken olika förskolor och frågade om det fanns möjlighet att genomföra 

en intervju med någon av pedagogerna där. Nio av dessa kunde tänka sig att ställa upp med en 

informant. Vi förklarade i korta drag vad vi skulle undersöka, hur lång tid vi beräknade att det 

skulle ta samt att vi kunde anpassa intervjutillfället efter den intervjuade. Vi var noga med att 

påpeka att det var pedagogens uppfattning om barns tankar kring döden vi var ute efter och 

inte hur man bemöter ett barn i akut sorg. Flera pedagoger vi pratade med oroade sig över att 

de inte hade så stor erfarenhet av det senare. När vi genomfört åtta intervjuer ansåg vi oss ha 

tillräckligt med empiri och avbokade den nionde intervjun. Informanterna var bara kvinnor, 

sju stycken var förskollärare och en var barnskötare. De hade cirka fyra till fyrtio års 

erfarenhet av att jobba i förskola. 
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3.3 Genomförande  

Innan intervjuerna skulle genomföras läste vi Johansson och Svedners (2010) bok där de 

beskriver vad som är viktigt att tänka på som intervjuare. Vi gjorde även provintervjuer med 

varandra för att öva och kolla att vi valt lämpliga intervjufrågor, se bilaga 2. När intervjuerna 

skulle genomföras valde vi att dela upp oss, dels av praktiska skäl men även för att inte göra 

informanten obekväm. Trost (2011) skriver att risken med att ha två intervjuare är att den 

intervjuade kan känna sig underlägsen och osäker. Det första vi gjorde efter att vi satt oss med 

informanten var att visa följebrevet vi skrivit, se bilaga 1., där det bland annat står att 

intervjun är frivillig och kan avbrytas när som helst. Första frågan vi ställde var hur länge 

informanten jobbat i förskola samt vilken utbildning de hade. Vi frågade dock inte om ålder 

då vi inte ansåg att det var relevant för vår undersökning. Alla intervjuer förutom en 

genomfördes i ett avskilt rum utan störningsmoment vilket skapade en tryggare stämning. 

Intervjun som inte var avskild genomfördes i samma rum som en mindre barngrupp, det 

påverkade dock inte intervjun nämnvärt eftersom informanten kunde hålla fokus på samtalet. 

Vi valde att spela in intervjuerna med hjälp av iPads, efter godkännande från informanten, för 

att som Davidsson och Dimenäs (2007) beskriver så missar man inget som sagts och man hör 

även hur frågorna ställs. Hur frågorna ställs kan ha en betydelse för resultatet enligt 

författarna. En annan anledning till att vi ville spela in intervjuerna var för att vi ville hålla 

fokus på informanten. Längden på intervjun satte vi till cirka 30 minuter. Detta för att vi 

genom våra tidigare erfarenheter av att göra intervjuer under utbildningen insett att för långa 

samtal gör båda parter ofokuserade vilket minskar kvalitén på innehållet. Davidsson och 

Dimenäs (2007) menar också att intervjuer över en timme inte är att föredra. Vi ändrade inga 

intervjufrågor under veckan vi genomförde intervjuerna men ibland flöt vissa frågor ihop eller 

besvarades av den intervjuade innan vi ställt frågan.  

När vi genomfört alla intervjuerna så transkriberade vi dem genom att lyssna på 

ljudupptagningarna och skriva ner ordagrant vad som sas i worddokument. Malin genomförde 

fem intervjuer och transkriberade dessa medan Sara gjorde tre intervjuer och efterföljande 

transkribering på dem. Ljudinspelningarna varierade från cirka tio till tjugo min och det blev 

en till tre sidor skriven text av varje. Malin jämförde sen de olika intervjuerna för att få fram 

ett resultat och Sara ansvarade för att skriva ihop metoddelen av arbetet. 

Litteraturgenomgången delade vi upp men analysen skrev vi tillsammans. 

 

3.4 Forskningsetiska aspekter  

Vetenskapsrådet (2002) anger att en forskare måste förhålla sig till fyra olika etiska 

grundkrav/principer. Bryman (2011) tar i sin bok upp de fyra etiska principerna som ska tas i 

beaktning när en undersökning görs och informanter används. Vidare skriver han att 

informationskravet kommer först och främst, forskaren är skyldig att informera informanten 

om syftet med undersökningen. Detta påpekar även Patel och Davidson (2011) samt att det är 

viktigt att förklara hur intervjun med informanten bidrar till undersökningen. Vidare skriver 

Bryman (2011) om samtyckeskravet, informanten ska informeras om att deltagandet är 
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frivilligt och kan avbrytas när de vill. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna om 

informanten kommer att hemlighållas och inte delas med andra. Bryman (2011) sista princip 

är nyttjandekravet som innebär att informationen som samlas in bara används för 

undersökningen. Vi informerade om dessa principer innan intervjuerna började samt påpekade 

att inspelningarna samt transkriberingarna kommer raderas när arbetet är klart.  

 

3.5 Tillförlitlighet 

Hur begreppen validitet och reliabilitet används i en kvalitativ studie skiljer sig från hur de 

används i en kvantitativ studie enligt Patel och Davidson (2011). Reliabiliteten i en kvalitativ 

studie går in i validiteten och fokus ligger därför på det senare. Man ser till hela 

forskningsprocessen för att kunna bedöma om hög validitet uppnåtts. Vidare skriver Patel och 

Davidson (2011) att vid en transkribering kan viktig information missas om allt inte skrivs ner 

ordagrant, med pauser och dylikt, vilket påverkar validiteten negativt. Vi var noga med att 

skriva ner exakt vad som sas under intervjun för att undvika att förvränga resultatet. Att 

sammanföra den insamlade empirin i rätt sammanhang menar Patel och Davidsson (2011) 

ökar validiteten vilket är något vi gjort. För att öka tillförlitligheten i vår studie har vi försökt 

vara så tydliga som möjligt när vi skrivit vår metod och genomförandet. I resultatdelen har vi 

skrivit citat varvat med löpande text för att ge en så korrekt bild som möjligt av empirin vi 

samlat in. 
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4. Resultat och Analys 

 

I detta kapitel kommer vårt resultat från intervjuerna att presenteras. Vi har valt att dela in 

resultatet i rubriker för att det ska vara lätt att hitta igen en specifik del. Efter varje del 

kommer en analys av resultatet där vi kopplar ihop litteraturen med resultatet från 

intervjuerna.  

Vi har valt att namnge pedagogerna vi intervjuade, med en bokstav, från A-H. De pedagoger 

vi intervjuade arbetar på olika förskolor.  

Vi nämner informant och respondent i vårt arbete och med det menar vi en informatör, källa 

och svarande person. Följande är pedagogerna vi intervjuat i arbetet: 

 

Namn: Utbildning:    Antal år i förskolan: 

A Grundskollärare/ Förskollärare 10 

B Förskollärare   28 

C Förskollärare   36 

D Förskollärare   3 ½  

E Grundskollärare/Förskollärare 9  

F Förskollärare   32 

G Förskollärare   40 

H  Barnskötare   4 

 

4.1 Pedagogers uppfattning om barns funderingar kring döden  

4.1.1 När uppstår barns tankar om döden? 

Tre pedagoger berättade under intervjuerna att de upplever att barns tankar om döden kan 

yttra sig från och med att barnet är tre och uppåt. En pedagog sade att: Näe, men kanske från 

tre eftersom de måste ju ändå ha det verbala, annars är det svårt att veta att de tänker på det 

om de inte kan prata. Vidare menar Pedagog A att barn i ett till tre års ålder mer konstaterar 

att något eller någon är död. Två pedagoger menade att de oftast tycker att det är äldre barn 

som har lite förståelse, alltså runt fyra till fem år. En informant berättade om ett fyra år 

gammalt barn som kunde berätta om hela processen kring sin mammas missfall och 

bearbetade det både på förskolan och i hemmet. Detta för att barnet fick vara delaktig och 

med i hela processen. Två pedagoger sade att frågorna hos barn uppkommer när barnet är 

närmare fem till sex år. Det är då barnet börjar bli nyfiket och kanske får fler existentiella 



19 
 

frågor. Under intervjun berättade en informant att det uppstod mer frågor kring döden när 

sexåringarna fortfarande gick på förskola och inte förskoleklass. Pedagog A menar att barn i 

olika åldrar funderar på döden, men det yttrar sig på olika sätt. Några av de intervjuade 

hävdade att barns erfarenheter och omständigheterna påverkar när barnet börjar fundera på 

döden.  

 

4.1.2 Hur barns funderingar om döden uppstår  

Samtliga pedagoger hade olika erfarenheter hur barn pratar och funderar om döden. Fem av 

pedagogerna hade dock upplevt att barn har funderingar kring döden. Pedagog D nämnde hur 

funderingarna hos barn kunde uppstå: De pratar och en del har ju funderingar när man dör, 

att man inte ska dö, att någon man känner har dött eller ett husdjur. Sen leker de ju mycket. 

En annan respondent var också inne på att barn närmar sig döden med dessa frågeställningar. 

Pedagog B berättade att funderingarna kan komma på grund av att någon anhörig är död eller 

att barnet kan få funderingar när man läser någon bok som handlar om döden på något sätt. 

Tre informanter pratade om att funderingarna kan uppkomma om det händer något runt i 

kring, i naturen eller kanske att en morfar/mormor dött. En pedagog sade att: Det är mycket 

det här att de redan förstått att det är någonting spännande eller speciellt på något sätt och 

att de vuxna kan ha lite svårt att ibland svara på frågorna. 

Under intervjuerna sade två pedagoger att de upplevde att barn inte funderar så mycket kring 

ämnet, men att det också kan handla om att barn inte blivit konfronterade med det och att det 

därför inte heller uppkommer så mycket frågor från barn kring ämnet. Pedagog B ansåg att 

barns funderingar beror nog på hur aktuellt det är hos varje barn. Vidare upplevde Pedagog A 

att barns funderingar kanske dyker upp ännu mer i hemmet än på förskolan. En respondent 

nämnde att på sin förskola finns många barn med utländsk härkomst och att hon upplevt att 

familjerna pratar väldigt fritt kring ämnet i hemmet, barnen ser nyheter eller kan vara berörda 

av det på annat sätt och det är inget konstigt med att man pratar med barn om döden. 

 

4.1.3 Hur barn uttrycker sina funderingar om döden 

De flesta pedagoger vi intervjuade var överens om att barns funderingar kring döden oftast 

yttrar sig genom att barnet ställer frågor om döden. Dessa frågor kan handla om att någon har 

dött eller när någon ska dö och varför-frågor. Tre informanter pratade om att de ibland fått 

frågor av barn om att barn aldrig kan dö och att visst dör man först när man är gammal. Flera 

pedagoger nämner att barn ofta säger att man far till himlen när man dör. Till exempel sade 

Pedagog B följande: Oftast säger de att han är död eller är i himlen, det beror nog också på 

hur föräldrarna har framställt det för sina barn. Vidare berättade några pedagoger att barn 

också kan konstatera att den och den personen i barnets närhet är död osv. Några av 

respondenterna tog även upp att barns frågor om döden kan komma vid något djurs eller 

husdjurs bortgång. Ibland pratar och funderar barnet också om en egen himmel för djur 

menade en pedagog. Pedagog E upplevde att frågorna kan komma om barn hittar fjädrar ute 
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på gården och om man då pratar vidare om det så kan något barn komma in på att deras 

mormor är död. Två pedagoger pratade om att barns frågor kan komma väldigt spontant, 

kanske då ett barn har sett, hört eller varit med om något som kan väcka tankar om döden. En 

av de intervjuade upplevde att det smittar av sig emellan barn att prata om döden, men att hon 

upplever att det då oftast är på ett glatt och lättsamt sätt när det spontant kommer upp i 

diskussioner. Pedagog F märkte att barn pratar om döden då barnet sett något på TV eller via 

böcker. Hon påpekade även att hon tyckte att det fanns många bra böcker för barn som berör 

ämnet. Något som Pedagog D nämnde är att hon upplevt att barn i leken ofta bearbetar den 

död de sett på t. ex sett på TV eller i TV-spel. Leken är då ofta någon form av krigslek och där 

kan barn diskutera vad som händer när någon blir skjuten.  

En respondent berättade om ett barn på förskolan som hade en vuxen i sin bekantskapskrets 

som dog och att barnet då blev väldigt otrygg efter händelsen och fick ett ökat behov av att 

veta vars sin mamma befann sig. Barnet frågade mycket vid tillfället vad som hade hänt och 

fick till en början inget svar av mamman, men gav sig inte och sen när mamman förklarade att 

deras vän hade farit till himlen blev barnet lite lugnare. Pedagog A tog upp att det går ju att 

märka på barn om de har varit med om något hemskt eller att barn är otrygga på något sätt. 

Hon påpekade att man måste vara uppmärksam på att alla barn inte använder det verbala för 

att berätta hur de mår utan att man får läsa av hur barnet mår på andra sätt.   

 

4.1.4 Analys 

De flesta av informanterna ansåg att barn först börjar fundera på döden när de passerat tre års 

ålder. Pedagogerna anser att det är för att barnet då har fått en större förståelse och blivit 

nyfiknare på omvärlden.  Även Falk och Lönnroth (1999) anser att det är från den åldern som 

barn börjar fundera på döden men de menar att barn fortfarande inte riktigt kan greppa vad 

död innebär fullt ut. Två pedagoger menade att frågorna från barn ökar i fem till sex års ålder 

vilket Björklund och Eriksson (2000) styrker. 

Anledningar till att barn börjar fundera på döden, var enligt de flesta pedagogerna, att något 

djur i naturen eller någon de kände till har dött vilket även Björklund och Eriksson (2000) 

samt Ekvik (2005) skriver om. Något som Björklund och Eriksson (2000) poängterar är just 

att barns funderingar uppstår från händelser, saker de upplevt. En av respondenterna nämner 

att barn kan börja fundera på döden på grund av saker de hört eller sett på nyheterna. Både 

Dyregrov (1990) och Raundalen och Schultz (2010) anser att media är en bidragande faktor 

till att barn börjar fundera på döden. Dyregrov (1999) påpekar att yngre barn kan uttrycka oro 

och funderingar kopplade till en separation vilket är något en av pedagogerna har upplevt. 

Att ställa frågor är enligt de intervjuade den vanligaste uttrycksformen för barn som funderar 

på döden och de vill veta varför och hur döden inträffar. Dyregrov (1999) förklarar att barn 

försöker förstå döden genom att ställa frågor och Foster (1990) menar att varför-frågorna 

beror på att barn är övertygade om att det finns en mening med allt. Frågor om himlen 

påpekar pedagogerna är en återkommande fråga från barn, även om en eventuell djurhimmel, 

och är något som fascinerar dem. Gyllenswärd (1997) samt Bendt (1993) skriver om denna 
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fascination och hur barnen vill veta mer om den. Att barn vill veta om djuren också får fara 

till himlen tar Bendt (1993) också upp. En pedagog tar upp leken som en uttrycksform för 

barn när de bearbetar saker de sett eller hört om döden. Andersson (1995) nämner också hur 

barn i leken utforskar saker de inte fullt förstår och Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001) 

menar att barn i leken lättare kan uttrycka sig då de känner sig trygga där. 

 

4.2 Hur pedagoger pratar med barn om döden  

4.2.1 Samtal om döden  

Flera av pedagogerna upplevde att frågor om döden oftast tas upp på barns initiativ och vid 

spontana tillfällen. Tillfällen då dessa frågor kan dyka upp hos barn kan vara när man sitter 

ner eller när det är en lugnare stund på dagen då det ges tillfälle att gå ifrån barngruppen och 

prata. Två av de intervjuade upplevde att frågorna kunde komma när man satt ner och åt lunch 

eller på eftermiddagen när det är lite lugnare.  

De flesta gångerna har det kommit när man äter mat och kanske i 

hallen när man kanske som inte tänker att man har så mycket tid att 

sitta och prata pedagogiskt. Men det är ju allvarliga tankar, så jag har 

då tagit barnen och visat att jag har tid att lyssna, fast det egentligen 

inte är bästa stället att ha ett djupt samtal på. (Pedagog D) 

Under intervjun framkom det att en respondent tyckte att frågor om döden ska tas upp på 

barnets initiativ och att beroende på hur barnet frågar kan man som pedagog veta hur man ska 

svara. Pedagog C berättade att de inte pratar om döden med barn annat än om det blir aktuellt 

och att barnet kommer med det och pedagogen tycker att de är dåliga på ta upp det annars. 

Även Pedagog G nämnde att det ska vara på barns initiativ och sa att: ja tycker såhär lite 

större frågor det ska komma från barnen, jag ska inte pracka på dom nånting som dom liksom 

inte är mogen och mottaglig för. En intervjuperson berättade att de planerar in samtal med 

barn om de visar behov av att få prata om döden. Men ingen utav pedagogerna arbetade med 

speciella teman med syfte att prata om döden med barngruppen. Dock ansåg en pedagog att 

man ska anpassa verksamheten efter barn och har de mycket tankar om döden så är det väl 

inte mer än rätt att arbeta kring det som det finns behov av. Vidare menade pedagogen att man 

måste låta barn bearbeta olika saker i förskolans verksamhet. En informant menade att hon 

pratar mer med barn om döden om det skulle vara något speciellt, det kan handla om en 

tradition t.ex. alla helgons dag, när man ska hedra de döda och att det blir mer prat om det då. 

Pedagog B beskrev att de på deras förskola har boksamtal runt böckerna de läser och ibland 

kan böckerna ta upp döden på olika sätt och att de då blir så att de pratar om det med barnen. 

Hon berättade vidare att hon har jobbat med barn under många år, men tycker ändå att hon har 

lite erfarenhet kring ämnet. Informanten funderade även på att man kanske borde ta upp 

ämnet mer även om det inte har hänt något. En annan respondent tog under intervjun upp att 

hon tycker att allt är mer avdramatiserat när barnet funderar kring döden.  
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Det är väl så att man själv gör det till en ganska stor grej det här med 

döden och för barn är det, man ska väl försöka om de ser det som 

någonting ganska naturligt att det är naturligt och man ska ju inte 

försöka göra det svårare, jobbigare än vad det är. (Pedagog A) 

 

4.2.2 Pedagogens roll i samtalet  

Pedagog A menade att man inte behöver ge ett för avancerat svar på barns frågor om döden, 

utan att man lyssnar på vad barnet egentligen ställer för frågor. Det kan ibland bara vara ett 

konstaterande och då behöver man kanske inte ge en sådan stor förklaring. En respondent 

ansåg att man kan välja vilken nivå man går in på i sina förklaringar, det kanske inte är 

nödvändigt att berätta allt i minsta detalj. Till exempel sade Pedagog C följande: besvara 

barnens frågor, barn kanske bara vill ha svar på en fråga, de vill inte att man ska lägga ut det 

så mycket utan att det kommer eftersom, frågor. Även en annan informant påpekade att man 

ska försöka svara kort, enkelt och lyssna på barnet och sedan går man vidare. En av de 

intervjuade sade att: jag tänker att det är viktigt att prata om det om barnen initierar till det, 

att inte negligera det utan faktiskt spinna vidare på det.  

Pedagog H tycker att det är viktigt att man faktiskt pratar om det och att barn ska få känna 

delaktighet i tankar och funderingar. Pedagog A sade att: vi tar upp det när barnen ställer 

frågor och det kan ju vara när vi läser böcker, att det är då det kommer upp, jag brukar inte 

ge mig in i några långa förklaringar om inte barnen ställer frågor.  

Något som Pedagog B påpekar under intervjun är att det är viktigt att prata respektfullt, att 

inte skratta bort frågorna och inte heller säga att såhär är det. Flera informanter underströk att 

det är viktigt att vara medveten om att vi tror olika och vara tydlig inför barn att man kan tro 

på olika saker, men att man kan säga att såhär tror jag om vad som händer och diskutera 

vidare vad barnet tror på. Två pedagoger tog upp att det är viktigt att man inte styr in barn på 

att det sanna och rätta är på ett eller ett annat sätt, utan visa på att människor kan ha olika tro 

om vad som händer när någon dör. En av de intervjuade menade att man ska vara neutral.  

Man vet ju inte vad barnen har för erfarenheter hemifrån heller. Jag 

brukar inte prata om Gud eller Jesus, för det är inte min tro riktigt, 

men jag brukar ju inte försöka prata så djupt, mer kanske få fram vad 

barnen tänker och inte säga att något är rätt eller fel. (Pedagog D) 

Något som Pedagog G ansåg var viktigt är att avdramatisera samtalet när man pratar med barn 

om döden. En respondent menade att det kan vara svårt att prata om döden, men att om det 

skulle hända något som berörde barn på förskolan så skulle det ju också leda till att de faktiskt 

pratade om det på ett naturligt sätt och hon tycker att man ska vara ärlig i sin information till 

barn och i de svar som ges. Hon anser även att vuxna ska våga visa sina känslor för barn. Tre 

pedagoger påpekade att de försöker besvara barns funderingar utan att förvränga svaren. De 

tycker att man ska svara så ärligt som möjligt och försöka förklara att döden inte sker på något 

visst klockslag, har man tur kan man få leva väldigt länge. En informant tyckte att man inte 
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ska skrämma upp barnet att man kan dö fast man är ung utan att man dör när man är gammal 

och händer något annat så får man ta itu med det då. 

4.2.3 Kunskap om samtal om döden  

Flera pedagoger ansåg under intervjun att de skulle vilja få möjlighet till fortbildning inom 

ämnet för att de ska kunna känna sig bättre förberedda när frågorna dyker upp. Även Pedagog 

D framhävde en önskan om att lära sig mer om hur man ska prata om döden med barn för 

frågorna kommer ju när man minst anar det.  En respondent funderade kring hur svårt det kan 

vara att vara professionell när man kommer in på vad man tror händer när man dör, eftersom 

man har så mycket egna känslor kring det. Hon påpekade dock att man måste öva på att prata 

om döden med barn och visa öppenhet och respekt för att vi tror olika. Två av de intervjuade 

tyckte att de hade tillräckligt med kunskap för att på ett bra sätt kunna bemöta barns frågor om 

döden.  

Flera pedagoger berättade att de har en krislåda som de kan ta hjälp av vid eventuella dödsfall 

eller liknande händelser som förskolans verksamhet berörs av. I krislådan ska all nödvändig 

information och handlingsplan finnas som kan behövas i ett krisläge. Det ska även finnas 

böcker till pedagoger och till barn som ska vara en hjälp vid samtal och bearbetning. Pedagog 

C berättade att deras krislåda var till hjälp när de blev berörda av ett dödsfall, men menar 

också att man ställs inför nya utmaningar när det händer. Även om man varit med om det förr 

kan det ju vara annorlunda. En intervjuperson berättade att på sin förskola gick de en 

krisutbildning för något år sedan, men känner ändå att det är nog först när man är med om 

något svårt som man får erfarenheter om hur man ska hantera det. Pedagog B menade att det 

skulle vara bra med lite mer kunskap och utbildning i hur man ska hantera saker om det 

händer något riktigt svårt. 

 

4.2.4 Analys 

En av pedagogerna påpekade vikten av att ta sig tid för att prata med barnet när det initierar 

ett samtal även om tiden är knapp. Hammarlund (2012) menar att en vuxen måste ta sig tiden 

att lyssna och bekräfta att den hör och ser barnet för att det ska våga öppna sig. I läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 2010) står det att verksamheten ska anpassa och stötta barns behov 

av att få samtala och reflektera för att på så viss erövra kunskap. En pedagog var inne på att 

verksamheten ska anpassas efter barns intressen och vill de prata om döden ska de ges den 

möjligheten. En annan av informanterna påtalade att de planerar in samtal med barn om de ser 

att behovet finns vilket Nilsson och Waldemarson (2007) benämner som ett professionellt 

samtal. Dessa samtal menar de är lämpliga om ett svårare ämne ska tas upp och en grundtanke 

med samtalet finns. En respondent funderade över hur vuxna själva kan tycka att ett samtal 

om döden är jobbigt medan barn inte upplever det så och en annan respondent ansåg att barns 

frågor inte får ignoreras. Hammarlund (2012) påpekar att det inte är ovanligt att vuxna 

undviker svåra samtal med barn för att de tror att de skyddar barnet. Raundalen och Schultz 

(2010) menar att om vuxna undviker att prata med barn om svåra ämnen riskerar de att skapa 

en oro och otrygghet hos barnet. 
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Flera av pedagogerna anser att när barn frågar om döden är det viktigt försöka svara rakt och 

ärligt vilket även Ellneby och Von Hilgers (2010) skriver. Huntley (1996) påpekar vikten av 

att svara på de frågor barnet faktiskt ställer och inte gå in på saker de inte efterfrågat. Detta är 

något som även Pedagog C och Pedagog A var inne på. Huntley (1996) menar även att man 

inte ska använda omskrivningar då barn tar vad den vuxne säger ordagrant.  

En informant förklarade att det är viktigt att vuxna vågar visa känslor för barn när de samtalar 

om svåra ämnen. Både Hammarlund (2012) och Andersson (1995) menar att barnet kan känna 

en gemenskap och trygghet om den får dela både glädje och sorg med den vuxne. Att använda 

böcker för att prata med barn om döden var något som en pedagog såg som en möjlighet. 

Detta påpekar även Björklund och Eriksson (2000) som ett sätt att närma sig döden och hjälpa 

barn i deras funderingar. 

 

4.3 Hur arbetar arbetslaget med barn och döden  

4.3.1 Arbetslaget 

Flera pedagoger berättade att de inte har tagit upp hur de ska bemöta barn och döden i 

arbetslaget eftersom det inte varit aktuellt. Många av respondenterna ansåg att det är viktigt 

att ha en dialog med vårdnadshavare om ett barn har mycket frågor om döden eller att det är 

något som man pratar om på förskolan. 

En informant hade varit berörd av ett dödsfall av anhörig till ett barn på förskolan och då 

pratade arbetslaget igenom hur de skulle förhålla sig och att de skulle vara ärliga när de svarar 

på barns frågor. Pedagog D berättade om att de i deras arbetslag mer har pratat när man själv 

privat fått möta döden men inte hur de på förskolan ska arbeta med det. En intervjuperson 

talade om att de i arbetslaget pratar om sådant som för tillfället är aktuellt och skulle det dyka 

upp frågor från barn som funderar mycket på döden så skulle de arbeta kring det då. Pedagog 

F berättade att de på förskolan har en krisgrupp med en pedagog från varje avdelning och att 

den gruppen har pratat ihop sig och har större kunskap hur man ska gå tillväga när något 

krisartat inträffar. Även Pedagog E nämnde att de i arbetslaget ibland pratar om krislådan, 

som de även ser till att uppdatera då och då. En respondent ansåg att de är dåliga på att prata i 

arbetslaget om det och skulle vilja att de fick en krisplan om något skulle hända. 

Under intervjuerna svarade flera pedagoger att de absolut kan vända sig till arbetslaget om ett 

samtal blir för svårt och pedagogen behöver stöd. Pedagog A menade att de i arbetslaget alltid 

pratar ihop sig om någon blir ställd i en fråga eller över något. Vidare sade en informant att 

det kan vara bra att vända sig till arbetslaget för att utbyta erfarenheter. Pedagog H beskrev att 

man kan bolla idéer emellan varandra och kanske få någon mening man kan använda i 

samtalet med barnet.  

Alla pedagogerna menar att de kan få stöd av utomstående resurser om de behöver stöttning 

kring något i förskolans verksamhet. Tre av intervjupersonerna påpekade att de kan vända sig 

till förskolechefen för att få stöttning och fler resurser vid behov. Pedagog A berättade att det 

b.la. finns en skolpsykolog och en specialpedagog att tillgå. En respondent sade att det finns 
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ett team som inkluderar många olika resurser som man kan ta hjälp och stöd av. Pedagog C 

påpekade att det i deras krisplan finns resurser man kan kontakta.  

 

4.3.2 Analys 

De flesta pedagoger vi intervjuade hade inte i sina arbetslag diskuterat exakt hur de skulle 

möta barns funderingar om döden eller arbeta med det. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2010) står det dock att arbetslaget ska föra aktiva diskussioner och lyfta fram och 

problematisera livsfrågor. Vidare står det att barn ska få möjlighet att reflektera över 

livsfrågor i förskolan. Alla pedagoger upplevde att de kunde reflektera tillsammans i 

arbetslaget om de funderade över något som de kanske tyckte svårt. Fagerli m.fl. (2001) 

menar att en förutsättning för ett bra arbete med barn är att kollegorna ska kunna 

kommunicera med varandra samt reflektera i arbetslaget. 

Flera informanter nämner att de kan vända sig till bland annat förskolechef, specialpedagog 

och skolpsykolog utifall de behöver ytterligare stöd. Både Andersson (1995) samt Bøge och 

Dige (2006) anser att förskolan ska ha tillgång till utomstående resurser som 

förskolepersonalen lätt kan nå vid behov. En krisplan i varje förskola ska finnas där 

kontaktpersoner ska stå med och denna ska uppdateras regelbundet. De flesta förskolor där 

våra intervjupersoner arbetade hade en krisplan men alla var inte uppdaterade eller 

lättillgängliga för personalen. 
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5. Diskussion 

5.1 Sammanfattande slutsatser 

Baserat på resultatet i vår studie kan vi se att pedagoger upplever att förskolebarn funderar på 

döden. De ansåg att barn först börjar fundera på detta ämne när de passerat tre års ålder för att 

det är då de börjar få en ökad förståelse för omvärlden. Pedagogerna har märkt att barn 

funderar på döden genom att de börjar ställa frågor om det vilket ofta baserats på något de sett 

eller hört. Majoriteten av informanterna i vår studie ansåg att samtal om döden ska initieras av 

barnet och inte av pedagogerna. Dock måste pedagogerna ta sig tid för dessa samtal även om 

de har ont om tid. När man besvarar barns frågor om döden menar informanterna att man ska 

vara ärlig men inte för utsvävande, svaren måste anpassas efter barnets ålder och förståelse. 

Lika viktigt tycker respondenterna att det är att understryka för barnet att alla tror olika om 

döden och det är okej. De upplever att många barn funderar och frågar om just himlen och 

gud. En plan för hur arbetslaget ska bemöta barns funderingar om döden fanns inte på någon 

av de intervjuades förskolor. De kunde dock söka stöd hos sina kollegor samt reflektera 

gemensamt om de ansåg att det behövdes. Pedagogerna upplevde även att de kunde vända sig 

till utomstående resurser vid behov och de flesta förskolorna hade en krisplan för mer akuta 

situationer. Överlag stämmer resultaten relativt väl överens med tidigare litteratur på området. 

 

5.2 Diskussion av studien 

I resultatet framkom det tydligt att pedagogerna upplevde att samtal om döden uppstår på 

grund av att barn är nyfikna och frågar om det. De flesta av pedagogerna ansåg även att 

samtal om döden bara ska inledas av barn och barnets frågor styr samtalet. I läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2010) står det att barn ska få möjlighet att upptäcka livsfrågor och 

reflektera över dessa med andra. Vi tolkar det som att pedagoger har ett visst ansvar att hjälpa 

barn att upptäcka livsfrågor, som till exempel döden, och det är enligt oss svårt om de bara 

berör ämnet på barnets initiativ. Då läggs ansvaret helt över på barnet att upptäcka dessa 

livsfrågor. Vi har i litteraturen försökt hitta förklaringar till varför vuxna väljer att inte ta upp 

detta ämne med barn. Ellneby och Von Hilgers (2010) menar att en orsak till att vuxna 

undviker att prata om döden är för att de tycker ämnet är obehagligt och inte känner sig 

bekväma i ett sådant samtal. Björklund och Eriksson (2000) och Hammarlund (2012) påpekar 

att vuxna ofta använder barnets knappa ålder och förståelse som ursäkt för att undvika ett 

svårt samtal. Under intervjuerna upplevde vi inte att anledningen till att informanterna bara 

pratade om döden med barn på barnets initiativ var att de var osäkra eller rädda för att prata 

om ämnet. Det vi funderar över är om läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) är för 

otydlig och abstrakt i målen kring ämnet samt att andra ämnen prioriteras före av pedagogerna 

som även lider av tidsbrist i sitt arbete. Det vore kanske önskvärt att läroplanen för förskolan 

tydliggjorde målen kring livsfrågor för att de lättare ska kunna tillämpas i verksamheten. 

Om vi återkommer till det att pedagogerna väljer att prata om döden först när barn frågar om 

det så finns risken att man missar de barn som funderar men inte kan uttrycka sig verbalt. 

Björklund och Eriksson (2000) tar upp att barn redan i två års ålder har en uppfattning om 
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döden och Ekvik (2005) hävdar att det är först när barnet har det verbala som de kan göra sina 

funderingar hörda. Detta är väldigt intressant då det i så fall innebär att pedagogerna riskerar 

att missa yngre barns funderingar eftersom de väntar på att de ska fråga. En pedagog var själv 

inne på att man måste vara uppmärksam på att barn kan uttrycka hur de mår på andra sätt än 

genom språket. Vidare nämnde en annan pedagog att barn kan uttrycka sina tankar om döden 

genom leken. Björklund och Eriksson (2000) påtalar att yngre barn uttrycker sina känslor och 

tankar i leken och Dyregrov (1990) påpekar just hur lätt det är att man missar det barnet 

förmedlar genom sin lek. Vi ställer oss därför lite frågande till att man bara svarar på barns 

direkta frågor. Pedagogerna vi intervjuat verkar ha en god kunskap i hur man kan samtala 

med ett barn om döden och mycket av vad de anser är viktigt skriver författarna i 

litteraturgenomgången om. Under intervjuerna framkom det att man ska vara ärlig och ge raka 

svar på barns frågor vilket även Dyregrov (1990) samt Björklund och Eriksson (2000) anser. 

Vi önskar att pedagogerna fick fler verktyg för att vidareutveckla arbetet med livsfrågor, 

speciellt döden, i förskolan. Detta leder oss in på nästa del vi vill diskutera, arbetslaget. 

Vi såg fram emot att ta del av pedagogers erfarenheter av hur man kan arbeta rent allmänt 

med ämnet döden i förskolan men, resultatet visar på att krishantering är det som främst 

kopplas ihop med döden i en förskoleverksamhet. Andersson (1995) anser att förskolan ska ha 

en uppdaterad krisplan som ska finnas lättillgänglig för personalen. Bøge och Dige (2006) 

menar dock att förskolan även ska ha en handlingsplan för ett rent allmänt arbete om döden 

och det är detta som vi ville fokusera på. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010, s.9) 

står det att ”arbetslaget ska lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor.” 

och därför hoppades vi kunna få information om hur detta sker i praktiken. Vad vi kan utläsa 

ur resultatet så var inte kommunikationen i arbetslagen bristfällig, de flesta pedagoger verkade 

kunna vända sig till sina kollegor för kollegial reflektion. Som Fagerli m.fl. (2001) nämner så 

är ett bra samarbete i arbetslaget en förutsättning för ett utvecklande arbete med barn. Dock 

verkade de flesta av pedagogerna inte ha diskuterat hur de vill arbeta med döden som ämne 

gemensamt i arbetslaget. Ur egen synpunkt så skulle vi vilja ha en sådan diskussion i 

arbetslaget när vi börjar arbeta som pedagoger för att känna att vi står på en gemensam grund. 

Det skulle ge oss en trygghet och självförtroende i att kunna bemöta barns funderingar om 

döden. Informanterna tycktes inte sakna kunskap eller känna sig otrygga i samtal med barn 

om döden men det kanske är just den kollegiala reflektionen som saknas för att kunna 

vidareutveckla arbetet. Åter igen funderar vi på om det är läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010) som inte tydliggjort målen tillräckligt eller är det ledningen som missar i 

verkställandet av den. Många av respondenterna kunde vända sig till sina chefer för stöd och 

råd men vi tänker att cheferna kanske skulle kunna bidra med att utveckla en handlingsplan 

för hur arbetet med livsfrågor ska ske i förskolans verksamhet. 

 

5.3 Metoddiskussion  

Vi anser att den kvalitativa metoden vi valde för studien var lämplig då vi var ute efter 

pedagogers uppfattning vilket en kvalitativ intervju kan få fram. Att vi valde att endast göra 

åtta intervjuer är ingenting vi ångrar då vi ansåg att vi fått in tillräcklig mängd empiri. Det vi 
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dock funderar på är om vi hade kunnat få utförligare svar och fler exempel av vissa av 

informanterna om vi själva hade varit bättre på att ställa följdfrågor. Vår ovana att intervjua 

kan ha gjort att vi gått miste om detta. Något som kan ha påverkat resultatet var att 

informanterna ofta fokuserade på krishantering och krissituationer under intervjuerna. Det går 

att diskutera om vi var otydliga inför intervjun, att frågorna var luddiga eller att vår 

intervjuteknik var bristfällig. Vi anser dock att det inte i första hand beror på det utan just att 

förskolorna överlag jobbar mer med just krishantering kontra handlingsplan för samtal om 

och arbete med döden i generell bemärkelse.  

Vi är nöjda med urvalet vi gjorde där vårt enda krav var att informanterna skulle vara 

verksamma pedagoger, barnskötare/förskollärare, då vårt fokus i studien låg på just 

pedagogers uppfattningar. Hade vi valt att bara intervjua pedagoger som varit verksamma 

minst x antal år hade vi säkert fått ta del av fler exempel och erfarenheter men samtidigt anser 

vi att vi skulle styrt resultatet då. Att vi valde att intervjua pedagoger som arbetade i olika 

verksamheter stärker vårt syfte att undersöka pedagogers uppfattning om döden. Hade vi 

intervjuat pedagoger på en och samma förskola tror vi att resultatet hade blivit för snävt.  

Valet att spela in intervjuerna och sedan transkribera dem ökade tillförlitligheten i studien då 

vi inte missade saker som de intervjuade sagt. En annan fördel vi såg med den metoden var att 

vi kunde hålla fokus under intervjun på den intervjuade och eventuella följdfrågor som dök 

upp. Vi har försökt vara väldigt tydliga i metodbeskrivningen och för att läsaren ska kunna 

bilda en egen uppfattning samt kunna genomföra en liknande studie om så önskas. 

 

5.4 Förslag till vidare forskning 

Utifrån vad vi för fram i vår diskussion blev det tydligt för oss vad vi skulle vilja forska 

vidare i. Resultatet i vår studie visar på att läroplanen för förskolans (Skolverket, 2010) mål 

inte verkställs fullt ut i förskoleverksamheten enligt vår tolkning. Det är många faktorer som 

spelar in i att detta inte sker men vi har fastnat för utformningen av målen som en av de större 

faktorerna. Vi anser att målen är svårtydda för en pedagog och önskar att de förtydligas och 

konkretiseras eller att verksamhetscheferna tar ett större ansvar för att de verkställs. Det vi 

skulle vilja forska vidare i är alltså hur det är tänkt att målen kring livsfrågor ska verkställas 

och vem som har yttersta ansvaret. Vi tänker att vi skulle genomföra intervjuer med ansvariga 

på skolverket och utbildningsdepartementet då de ansvarar för läroplanens utformning. Vidare 

vill vi intervjua förskolechefer för att se hur de tänker kring verkställandet av målen. 
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Bilaga 1 

Umeå 2014-10-15 

  

Hej! 

Vi är två tjejer som läser sista terminen på förskollärarprogrammet vi Umeå universitet och nu 

skriver examensarbetet. Om du kan tänka dig att medverka i vår studie skulle vi bli väldigt 

tacksamma. 

  

Syftet med studien är att undersöka förskolans arbete kring livsfrågor med inriktning på 

döden. Vi vill undersöka pedagogers uppfattningar om hur barn tänker kring döden, hur 

pedagoger bemöter barns funderingar och vad arbetslaget har för roll i detta arbete.  

  

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning och ska genomföra intervjuer. Vi valde att göra 

intervjuer för att få en mer ingående förståelse inom ämnet och vi beräknar att intervjun tar 

cirka 30-40 minuter.  

Vi utgår från rådande forskningsetiska principer. Vi önskar, om det går bra för dig, att få spela 

in intervjun. Intervjun är frivillig och kan avbrytas när som. Materialet anonymiseras, förvaras 

inlåst och vi använder det bara till examensarbetet.  När examensarbetet är färdigt raderas allt 

material. Tack på förhand för din medverkan! 

  

Med vänlig hälsning/ Malin Larsson & Sara Långström  

Malinl_2@hotmail.com 073-051 78 38 

Sara.langstrom@hotmail.com 070-658 84 27 

Handledare: Charlotta Edström (FD) , Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå 

Universitet 
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Intervjufrågor 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 

-Hur länge har du jobbat och vilken utbildning har du? 

Forskningsfråga 1: 

- Har du upplevt att förskolebarn funderar på döden? Kan du ge några exempel på 

detta? 

- Upplever du att det är i en viss ålder dessa tankar uppstår och i så fall när? 

- Hur uttrycker barnen dessa funderingar och kan du ge några exempel? 

 

Forskningsfråga 2: 

- I vilka sammanhang tas frågor om döden upp och på vems initiativ? 

- Vad anser du är viktigt att tänka på när man pratar om döden med barnen? 

- För att kunna svara på barnens frågor om detta är det något du känner att du behöver 

ha mer kunskap om? 

 

Forskningsfråga 3: 

- Har ni i arbetslaget pratat om hur ni ska bemöta barns frågor om döden? Är det något 

ni anser behövs? 

- Kan du vända dig till arbetslaget för att få stöd om ett samtal om detta blir för svårt för 

dig? 

- Kan arbetslaget få stöd av utomstående resurser som tex  förskolechef? 

 

-Är det något du skulle vilja tillägga om detta ämne? 

-Några synpunkter på intervjufrågorna? 

 


