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_______________________________________________________ 

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur förskollärare bemöter och arbetar 
med sorg hos barn. Vi har genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer tagit del av åtta 
förskollärares erfarenheter och tankar om bemötande och arbete med barn i sorg. Studien 
utgår från Strobe och Schuts (1999) teori The Dual Process Model of Coping with 
Bereavement som en förklaringsmodell för hur barn handskas med svåra förluster. 
Resultatet visar att bakgrunden till barns sorg kan vara allt från förlusten av ett gosedjur 
till en familjemedlem som dör och att förskollärarna i studien anser att det är viktigt att ta 
barns sorg på allvar vad den än beror på, att hjälpa barn att sätta ord på sina känslor samt 
ge dem en känsla av samhörighet i sin sorg. Slutsatsen är att bemötande och arbete med 
barn i sorg sällan diskuteras i förskolan och stödmaterialet som används är anpassat för 
dödsfall, trots att andra förluster kan vara starkare och mer vanligt förekommande hos 
barn. 
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1 Inledning 

De flesta barn möter under sin uppväxt förluster eller hot om förluster där följden kan vara 
sorg eller kriser (Jensen & Jensen, 2008). Bøge och Dige (2006) skriver att barn under 
uppväxten upplever saker som berör dem djupt, men som de inte alltid har förutsättningar 
för att förstå. Utöver de stora förlusterna, såsom till exempel dödsfall och skilsmässa, 
känner barn, enligt Jensen och Jensen (2008), även av mindre förluster i tillvaron. Det kan 
vara att en kompis flyttar eller en älskad lärare får ett nytt jobb. De anser att det är viktigt 
att barnen blir bemötta i sina reaktioner även vid dessa mindre förluster. Att hjälpa barn i 
sådana situationer är enligt Bøge och Dige (2006) det samma som att hjälpa dem att 
utvecklas. De förklarar att det som barn får i den situationen bär de med sig resten av livet. 
En viktig del av barnens fostran går enligt Bøge och Dige ut på att hjälpa barn att utveckla 
flera former av livskompetens som ger dem verktyg att reagera på ett bra sätt i svåra 
situationer. 

Idag går de flesta barn i förskola och tillbringar en stor del av sin tid i förskolans 
verksamhet. I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står det skrivet att verksamheten ska 
präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Det står även att förskolan 
ska ge stimulans och särskilt stöd till barn som tillfälligt eller varaktigt befinner sig i 
svårigheter av olika slag och är i behov av ett anpassat stöd.  

Nästan alla lärare kommer någon gång vara tvungna att hantera svåra och oförutsägbara 
händelser som för det enskilda barnet kan vara sorg, förlust, oro och förtvivlan (Enochsson 
& Wester, 2006). Personal på förskolor kommer med stor sannolikhet även att möta barn 
som upplever sorg efter mindre förluster och det är denna sorg som studiens titel, Jag har 
aldrig tänkt på det som sorg förut, åsyftar. Studiens titel är inget direkt citat från någon 
respondent, men summerar en reaktion vi upplever att vi mötts av från respondenter 
under arbetet med studien. Eftersom det inte finns några riktlinjer skrivna i förskolans 
läroplan om hur förskollärare kan bemöta, och arbeta med, barn i sorg, kan det hanteras 
olika av varje förskollärare. Det är därför viktigt att det finns studier som synliggör hur 
förskollärare på förskolor kan bemöta och hjälpa barn i sorg.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur förskollärare bemöter och arbetar 
med barn i sorg i förskolan. 

Vi utgår från följande forskningsfrågor: 

 Vilka erfarenheter har åtta förskollärare av att möta och arbeta med barn i 
sorg i verksamheten?  

 Vad anser åtta förskollärare vara viktigt i bemötandet av, och arbetet med, 
barn i sorg i verksamheten? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Vår studie har vi delat upp i kapitlen Inledning, Bakgrund, Metod, Resultat och 
Diskussion. I kapitlet Bakgrund är texten uppdelad i sex olika avsnitt; Begrepp och 
definitioner, Litteratursök, Förskolans styrdokument, Litteratur om barn i sorg, 
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Vetenskaplig litteratur och Teoretiskt perspektiv. I dessa delar förklarar vi olika begrepp 
och definitioner som vi använder oss av och presenterar vad som står i förskolans 
styrdokument relaterat till studien. Vidare presenterar vi även olika former av litteratur 
som behandlar ämnet samt studiens teoretiska perspektiv. I kapitlet Metod förklarar vi 
metodvalet och tillvägagångssättet för studien samt hur vi har förhållit oss till de 
forskningsetiska principerna. I kapitlet Resultat redovisar vi den insamlade empirin för 
studien och vår tolkning av denna samt en sammanfattning av resultatet. Slutligen 
presenteras kapitlet Diskussion med de två avsnitten Resultatdiskussion och 
Metoddiskussion. I avsnittet Resultatdiskussion behandlas och diskuteras vårt resultat 
kopplat till litteratur och teoretiskt perspektiv. Där presenteras även studiens slutsats och 
slutligen diskuteras studiens betydelse för yrkesutövningen. I avsnittet Metoddiskussion 
diskuteras metodvalet och tillvägagångssätt för studien samt studiens pålitlighet och 
trovärdighet.  
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2 Bakgrund 

I det här kapitlet presenteras begreppsförklaringar, litteratur, tidigare forskning samt vårt 
teoretiska perspektiv.  

2.1 Begrepp och definitioner 

Begreppet sorg förklaras i Nationalencyklopedin (Ottoson & Ovesen, 2017) som en 
reaktion på förlust och som en form av traumatisk kris. Sorgen är vanligtvis en reaktion på 
en förlust av en närstående, men en likartad reaktion kan uppträda vid till exempel 
förlusten av ägodelar med affektionsvärde eller förlusten av ett husdjur. I den här studien 
understryker vi att sorg inte enbart kan ses som en reaktion på en så stor förlust som när 
en närstående dör. Även förluster som ett barn upplever i samband med att föräldrar skiljs, 
att saker barnet älskat försvunnit eller när nära relationer upphör kan ge upphov till sorg. 
Benkel (2015) skriver att till skillnad mot flera andra språk, används i det svenska språket 
ordet sorg för både sorgens innehåll och för hur sorgen uttrycks. I det engelska språket 
finns ord för olika nyanser av sorg. Det engelska ordet bereavement beskriver tillståndet 
den sörjande befinner sig i under sorgens process, grief är den känslomässiga reaktionen 
den sörjande känner efter att någon har dött och mourning är det sociala och kulturella 
uttrycket för sorg (a.a).  

I studien använder vi genomgående begreppen bemöter och arbetar med. Med bemöter 
syftar vi till hur enskilda förskollärare, eller personal tillsammans, uppträder mot och 
interagerar med barnen. När vi använder begreppet arbetar med, syftar vi till de 
fortlöpande handlingar förskollärare och annan personal på förskolan utför kopplat till 
barn i sorg.  

Begreppet barns perspektiv eller barnens perspektiv syftar i studien till hur barn ser 
tillvaron ur sin egen synvinkel med deras egna föreställningar om sina liv (Arnér, 2009; 
Johansson, 2003; Svenning, 2011). När en person kommunicerar med någon, försöker 
personen sätta sig in i den andres perspektiv och använder det för att anpassa sitt 
bemötande. Det egna perspektivet är det naturliga, andras perspektiv är något som måste 
väljas (Arnér, 2009). Det är omöjligt att fullt ut se ur någon annan människas perspektiv, 
eftersom vi inte kan kliva ur vår egen kropp och in i någon annans (Johansson, 2003; 
Svenning, 2011). Att försöka närma sig barns perspektiv är enligt Johansson (2003) inte en 
fråga om inlevelse eller att känna som den andre, utan en strävan efter att förstå den 
andres varande i världen.  

2.2 Litteratursök 

Vi har sökt i databasen Eric efter vår forskningslitteratur med sökord som; grief, 
bereavement, coping, homesick* och divorce i olika omgångar tillsammans med eller utan 
de andra sökorden. Dessa sökord har vi alltid använt tillsammans med orden child* eller 
preschool* för att de källor vi hittat skulle vara relevanta för studien. Utöver databasen Eric 
har vi även sökt efter liknande studier om sorg i databasen Diva för att se över deras 
referenser och få förslag på olika källor som var relevanta för vårt eget arbete. Vi valde att 
läsa genom alla funna källor som handlade om barn i någon form av sorg, och använde de 
källor som vi ansåg vara av värde för studien.  
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2.3 Förskolans styrdokument 

I Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2016) beskrivs förskolans värdegrund och 
uppdrag och där anges även mål och riktlinjer för förskolans verksamhet. I läroplanen står 
det att förskolans verksamhet ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och 
utveckling. Den ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så 
att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska ge stimulans och särskilt 
stöd till de barn som tillfälligt eller varaktigt befinner sig i svårigheter av olika slag. 
Förskollärare ska enligt läroplanen ansvara för att varje barn får sina behov tillgodosedda 
och respekterade och att barnen får uppleva sitt eget värde. Personalens förmåga att förstå 
och samspela med barnet och få vårdnadshavarnas förtroende beskrivs som viktigt, så att 
vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn i svårigheter. 

2.4 Litteratur om barn i sorg  

Det finns ett flertal handböcker och läroböcker om barn i sorg, utgivna av bland annat 
Rädda Barnen, Skolverket och Sveriges utbildningsradio, som riktar sig till personal på 
skolor och förskolor och till föräldrar. De flesta av böckerna avgränsar sig till att främst 
handla om sorg hos barn som förlorat en nära anhörig.  

2.4.1 Vanliga reaktioner efter förluster 

Boken Små barns sorg (Dyregrov, 1999) är utgiven av Rädda Barnen och riktar sig till 
föräldrar, med bland annat tips och råd för hur de kan hjälpa barn i sorg. Även om boken 
riktar sig till föräldrar framträder förskolan och skolans roll som viktig när ett barn är i 
sorg. Det förklaras att förskolepersonal eller skolpersonal bör informeras på ett tidigt 
stadium, så att de ges så bra förutsättningar som möjligt för att stötta barnet. Dyregrov 
skriver att det för bara några decennier sedan ifrågasattes om små barn faktiskt kunde 
sörja, men att fokus idag istället handlar om hur barn sörjer och hur vuxna kan förstå 
barns sorg. Han förklarar att spännvidden i barns reaktioner efter förluster är stor och att 
några av de vanligaste reaktionerna är nedstämdhet, tillbakadragande, ilska, ängslan, 
barnsligare beteende, sömnstörningar och lekar som knyter an till det som hänt. Enligt 
Dyregrov är det inte ovanligt att barnen blir mer svårhanterliga i förskolan genom att de 
låter sin ilska gå ut över andra barn. Han förklarar att barn kan känna stark ilska över att 
någon som de älskar är borta och att det då är viktigt att vuxna är lyhörda och förstående 
och tillåter barnen att reagera samtidigt som de hjälper dem att uttrycka sig så deras ilska 
inte går ut över andra. Författaren betonar vikten av att ge barnet fakta om förlusten på ett 
sätt så att barnet konkret förstår situationen, vara noga med att hjälpa barnet att utrycka 
det som hänt på olika sätt, klara ut missförstånd, missuppfattningar och fantasier, ge 
barnet fysisk närhet och trygga ramar samt snabbt återgå till normala rutiner hemma och i 
förskolan. 

Boken Beredd på det ofattbara (Skolverket, 2000) handlar om krisberedskap och 
krishantering i skolor. I boken står det att barns sorgereaktioner liknar vuxnas men att en 
förlust innebär ett större hot för ett barn, eftersom barnet är mer beroende av sin 
omgivning. Det står att barn inte har tillräckligt med erfarenheter för att förstå sina 
reaktioner och att de kan tro att deras känslor och tankar är onormala. Barn visar heller 
inte, av olika anledningar, alltid vad de känner. Det kan vara så att barnet vill prata, men 
upplever att ingen vill lyssna eller att barnet vill skydda de vuxna genom att inte oroa dem. 
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Barnet kan även behöva ta en paus i sorgearbetet eftersom det kan vara för jobbigt att 
hantera så mycket starka känslor samtidigt. 

I boken Professionellt föräldrasamarbete (Jensen & Jensen, 2008), som handlar om 
samarbetet mellan vårdnadshavare och lärare i förskola och skola, tar författarna upp 
föräldrasamarbete vid sorg och kriser. De uppmärksammar, som vi nämnde i inledningen, 
att barn, utöver stora förluster som dödsfall, även känner av mindre förluster i tillvaron. De 
förklarar att det är sunt att reagera på sådana saker och att barnen, genom att reagera på 
små förluster, rustar sig bättre för större. Det är lättare att komma över förlusterna om 
vårdnadshavare och lärare erkänner och bekräftar dem. Det är därför viktigt att lärare och 
vårdnadshavare samarbetar, bekräftar dessa reaktioner och möter barnen i deras sorg utan 
att bagatellisera eller dramatisera. När en vårdnadshavare upplever en förlust, till exempel 
blir av med jobbet, kan barnet ta på sig skulden för situationen eftersom den vuxne blir 
mindre närvarande för barnet när den är upptagen av sina egna problem. Barnet tolkar det 
enligt författarna då som att det är mindre värdefullt. Författarna skriver att lärare, i en 
sådan situation, kan hjälpa vårdnadshavare att förstå och förklara barnets reaktion för 
dem.  

2.4.2 Handlingsplan för förskolans möte med barn i sorg 

Boken Möta barn i sorg (Bøge & Dige, 2006) riktar sig till skolor och förskolor och handlar 
om hur pedagoger kan hjälpa barn i sorg. Bøge och Dige skriver att eftersom varje barn är 
unikt och att varje händelse som ger upphov till sorgkänslor hos barn är speciell, så är det 
mycket svårt att dela upp sorgereaktionerna i olika kategorier. De förklarar att det 
viktigaste istället är att alla vuxna omkring barnen är uppmärksamma på förändringar i 
barnens beteende som kan ge anledning till oro och agerar utifrån denna oro och försöker 
hjälpa barnen. De hävdar dock att många pedagoger inte vet vad de ska göra eller hur de 
ska göra för att hantera situationer där barn drabbas av sorg, eftersom en pedagogisk 
utbildning inte nödvändigtvis innebär att de förbereds på att hantera sådana situationer. 
En konsekvens är att det finns många ungdomar som idag kan berätta om hur de som barn 
möttes av tystnad när de förlorade en nära släkting, att de gick runt med en känsla av att 
vara osynliga eftersom det som de själva var som mest upptagna av, ignorerades av 
omgivningen. Författarna skriver att genom att utforma en handlingsplan för förskolans 
möte med barn i sorg, med målet att undvika att barnen upplever att de är ensamma om att 
ta itu med svåra problem, kan svåra och kanske kaotiska situationer göras lättare. De 
förklarar att planen ska utgå från den enskilda förskolans specifika förutsättningar 
eftersom förskolorna skiljer sig i storlek, läge, antal barn och personalsammansättning. I 
handlingsplanen kan det bland annat ingå anvisningar om hur akuta situationer ska 
hanteras, vem som ska informeras, hur detta ska gå till och vem som ansvarar för att det 
utförs. Det kan även ingå anvisningar om hur man ser till att arbetet blir ett gemensamt 
ansvar för hela personalgruppen samt hur man kan arbeta med förluster, sorg och död på 
förskolan som helhet på de olika avdelningarna. Jensen och Jensen (2008) skriver att det 
bästa med handlingsplanerna är processen som de anställda och vårdnadshavare går 
igenom när de gör planerna. De anser att planerna därför bör tas upp med lämpliga 
mellanrum så att det fortsätter att vara en plan som gjorts gemensamt och som involverar 
varje individ. De förklarar att personalen, genom att närma sig ämnet via den generella 
behandling som uppstår i arbetet med handlingsplanen, ges en bakgrund för att kunna 
agera i enskilda situationer. Även av Skolverket (2000) beskrivs själva arbetet med att ta 
fram en krisplan som det viktigaste. Det står att de anställda under det arbetet tvingas 
fundera igenom vad som skulle kunna inträffa på den egna skolan och hur skolan då ska 
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möta de olika krissituationerna. Det står även att planen bör vara kortfattad och lättläst, 
förnyas regelbundet samt att all personal bör känna till innehållet i den.  

2.5 Vetenskaplig litteratur 

I underavsnittet Sorg hos barn beskrivs, utifrån vetenskaplig litteratur, barns förståelse av 
döden, hur sorg hos barn kan framträda och konsekvenser av sorgen. I underavsnittet 
Bemötande av sorg hos barn beskrivs olika centrala delar i bemötandet av sorg och i 
underavsnittet Att prata om döden presenteras forskning som behandlar vikten av att 
diskutera döden med barn. 

2.5.1 Sorg hos barn 

Barns sorg efter en förlust av en familjemedlem, vän eller ett husdjur kan enligt Kaufman 
och Kaufman (2006) föra med sig långvariga konsekvenser för barnet som sörjer, såsom 
depression, ångest, att barnet blir socialt tillbakadragen eller presterar dåligt i skolan. 
Dyregrov, Dyregrov, Ensjø och Idsøe (2015) skriver att det finns flera studier som visar att 
minnes- och koncentrationssvårigheter är vanligt bland sörjande barn. Perkins och Mackey 
(2008) uppmärksammar att människor kan uppleva sorg efter många olika typer av 
förluster, såsom förlusten av förhållanden, leksaker eller husdjur. De väljer dock att i sin 
artikel fokusera på sorgen efter att en nära bekant har dött. Att ett barn under en längre tid 
uppvisar beteendeförändringar kan enligt Perkins och Mackey tyda på att barnet har en, så 
kallad, komplicerad sorg. De förklarar att långvariga aggressiva tendenser som inte tidigare 
fanns hos barnet och sömnförändringar som håller i sig, kan vara tecken på att barnet går 
igenom en sådan sorg. Dyregrov och Dyregrov (2013) anser att det inte finns någon klar 
definition av vad som är komplicerad sorg eller normal sorg hos barn. De genomförde en 
enkätstudie där 39 deltagare, med lång erfarenhet av att arbeta med barn i sorg, bland 
annat fick svara på en öppen fråga om vad de anser utgöra en komplicerad sorg hos barn. 
Alla deltagare påpekade att det bland annat hade att göra med intensiteten och 
långvarigheten av sorgen men få beskrev hur lång sorgen behövde vara för att det skulle 
anses vara komplicerad. Nittio procent av deltagarna i studien ansåg att sorg såg olika ut 
för olika åldrar hos barn. Flera av dem beskrev att sorgen hos yngre barn handlade mer om 
avbrott i tidigare relationer medan den hos äldre barn handlade mer om risktagande 
beteenden i syftet att blockera den känslomässiga smärtan. 

I Kaufman och Kaufmans (2006) fallstudie om hur barn som tidigare upplevt flera svåra 
förluster hanterar förlusten av ett husdjur, kommer de bland annat fram till att styrkan av 
sorgen kan bero på hur fäst barnet varit till husdjuret, hur plötsligt husdjuret avlidit, hur 
många förluster barnet tidigare varit med om och vilken roll husdjuret haft i barnets liv. 
Corr (2004) skriver att eftersom husdjur ofta har kortare liv än människorna som tar hand 
om dem, lär sig barn ofta om döden och sorg genom dem.  

Enligt Slaughter (2005) har det under flera år genomförts flera studier om hur barn 
resonerar om liv och död och människokroppen. Slaughter skriver att resultatet från de 
studierna pekar på att barn börjar förstå den egna kroppen som en biologisk entitet först 
vid 4-6 års ålder. Slaughter och Griffiths (2007) hävdar att barn i förskoleåldern ofta ser 
död som bara ett annat stadie i livet, i graven eller uppe i himlen, och tänker därför att de 
döda fortfarande behöver syre eller vatten och att de kan höra och drömma och så vidare. 
Barn i den åldern kan enligt Slaughter och Griffiths inte förstå orsaker till död annat än 
genom att koppla döden till interna eller externa agenter såsom gift, vapen eller dödliga 
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sjukdomar. De skriver att studier visat att barn först vid 5-6 års ålder börjar förstå att 
döden är permanent, att den som dött inte kan börja leva igen.  

Stroebe, Schut och Nauta (2016) förklarar i sin artikel att även hemlängtan kan ses som ett 
sorgliknande fenomen, eftersom de underliggande processerna, yttrandet och 
konsekvenserna liknar de som associeras med förlusten av en närstående. De skriver att 
även om en mildare hemlängtan är en vanlig och normal reaktion på att vara ifrån dem 
man älskar, kan hemlängtan vara fruktansvärd för dem som upplever en stark sådan. 
Branch och Brinson (2007) skriver att för många barn är nya anknytningar, separationer 
och förluster kritiska livshändelser. De menar att barn, generellt sett, upplever sorg när de 
separeras från deras vårdnadshavare eller andra närstående. Barn som har separerats från 
en närstående, såsom en förälder, kan även få fysiska men som följd. Enligt Ahlberg (2008) 
utgör en skilsmässa mellan föräldrar på flera sätt en brytpunkt i barnens familjeliv. Hon 
förklarar att det vardagliga livet ofta ändras radikalt bland annat genom att barnets boende 
förändras. När barnens föräldrar träffar nya partners är även det en stor förändring i 
barnens liv vilket utgör en stressfylld process för dem. Ahlberg skriver att i studier som 
studerat barns erfarenheter efter skilsmässor, framhålls det att skilsmässor upplevdes som 
en typ av kris för barnen, som innehöll både chock och sorg.  

2.5.2 Bemötande av sorg hos barn 

Enligt Dyregrov et al. (2015) finns det väldigt lite kunskap om hur skolpersonal bemöter 
barn i sorg. De har därför genomfört en intervjustudie med 22 låg- och mellanstadielärare 
där de intresserade sig för lärarnas syn på hur de kan hjälpa barn i sorg. De flesta lärare 
ansåg att det är viktigt att det finns en handlingsplan som, utöver viktiga telefonnummer 
och en checklista där det står vad som ska göras och av vem, även bör innehålla teorier som 
beskriver sorg och sorgereaktioner. Lärarna i studien tog upp att det var viktigt att finnas 
närvarande och ta barnens sorg på allvar. De tog även upp att det var viktigt att ha en 
grundläggande kunskap om sorg hos barn och flera av dem berättade att de använde sig av 
sina egna erfarenheter från barndomen för att upptäcka och förstå barnens olika 
reaktioner. De ansåg att det var viktigt att barnen gavs möjlighet att själva välja var och 
med vem de ville prata med. I en intervjustudie som Alisics (2012) genomfört, där 21 
grundskollärare intervjuades, framgår det att flera lärare kände svårigheter i att veta var 
deras uppdrag slutade och var en psykologs arbete börjar. En annan del som lärarna i den 
studien uppfattade som svår, var att bemöta ett barn som upplevt något traumatiskt 
samtidigt som de ska ta hand om resten av barngruppen. Att hitta en balans mellan att se 
efter ett barn och att inte lägga för stort fokus på barnet var utmanande. Lärarna berättade 
att de inte ville fokusera för mycket på det traumatiska och genom det missa barnets 
erfarenheter och framsteg. De kände en brist på kunskap i hur de skulle bemöta ett barn i 
sorg och en avsaknad av handlingsplaner eller riktlinjer i verksamheten. I en enkät- och 
intervjustudie som Dyregrov, Dyregrov och Idsøe (2013) genomfört så uttryckte lärare 
vikten av skolans roll som en säker plats i barnens sorg. De påpekade att känslan av att 
tillhöra något och att känna sig sedd av vuxna som de känner och litar på, var värdefullt för 
barn i sorg. 

Perkins och Mackey (2008) skriver att det är väsentligt för lärare att vara införstådda med 
att sorgens form är individuell och att olika barn kommer att erfara olika sorgeprocesser. 
Genom åldersanpassat språk och med sanningsenliga svar på barnens frågor kan läraren 
hjälpa barnen förstå vad som hänt. Om barnen medvetet väljer att inte diskutera förlusten 
utan istället vill leka med sina kamrater som om ingenting har hänt, så bör omgivningen 
kunna tillmötesgå det kravet och stötta barnet även i detta val. Hopkins (2002) anser att 
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lärare aldrig bör trivialisera barns känslor genom att distrahera dem eller be dem att 
muntra upp sig. Hopkins menar att lärare måste möta barnens sorg med medkänsla och 
stöd. Att tillföra extra tröst och säkerhet i form av kramar, handhållande och utrycka 
empati verbalt är viktigt. 

2.5.3 Att prata om döden 

Enligt Fox (refererad i Hopkins, 2002) kan inte lärare för de yngre åldrarna skydda barn 
från att lära sig om döden. Barn bevittnar död genom olika former, som kan vara allt från 
misskötta blomväxter eller tecknade figurer som blir överkörda av en ångvält, till husdjur 
som dör eller nyhetssändningar om terroristattentat. Som lärare finns det inget val om 
barn ska lära sig om döden eller inte, utan det enda valet som finns är att göra det så 
åldersanpassat som möjligt. Slaughter och Griffiths (2007) skriver att flera forskare 
rekommenderar vuxna att prata med barn om döden sanningsenligt, konkret och med 
tydliga termer. Slaughter (2005) hävdar att barn i förskoleåldern liknar döden vid sömn 
eller en avresa eftersom de inte har något biologiskt ramverk att förstå döden genom. Hon 
anser att vuxna som arbetar med barn behöver vara medvetna om detta och göra allt de 
kan för att inte oavsiktligt förstärka det missförståndet. Att säga att hon är med gud nu 
eller hon är på en bättre plats nu, bortser inte, från vuxnas perspektiv, från det biologiska 
faktum att personen är död. Men för barn kan det leda till stora missförstånd som 
förstärker bilden av att personen sover eller lever någon annanstans. Det kan även leda till 
förvirring och oro hos barnen om den döde till exempel är glad, när den döde kommer att 
vakna och komma tillbaka och funderingar om varför den döde valde att ge sig av, det vill 
säga att gå bort. För att hjälpa barn att hantera och förstå fenomenet död kan det, enligt 
författaren, vara nödvändigt att ta sig tid till att ge dem relativt djupgående förklaringar om 
livscykeln och hur kroppen fungerar biologiskt. Slaughter och Griffiths (2007) skriver att 
hos barn hänger förståelse om döden som en biologisk händelse ihop med en minskad 
rädsla för döden. Att prata om döden i biologiska termer kan därför vara ett sätt att hjälpa 
barn att bli mindre rädda för döden. 

2.6 Teoretiskt perspektiv 

I studien har vi valt att utgå från Strobe och Schuts (1999) teori The Dual Process Model of 
Coping with Bereavement, DPM, som förklaringsmodell för hur människor, i det här fallet 
barn, handskas med svåra förluster. Begreppet handskas innebär i det här fallet de 
strategier, processer eller sätt att klara av situationen som förlusten satt personen i (Strobe 
& Schuts 2010). I DPM beskrivs sorgearbetet som en process med två olika kategorier av 
stressfaktorer vilka individens fokus pendlar mellan. Den ena är den 
återuppbyggnadsorienterade, där fokus ligger på sekundära konsekvenser av förlusten, 
såsom att anpassa sig till den nya tillvaron eller distrahera sig från sorgen. Den andra är 
den förlustorienterade, som innehåller sorgearbete där individens koncentration är på 
aspekter av själva förlusten som sådan. Det kan innebära att personen ältar själva 
förlusten.  

Pendlingen mellan de två kategorierna innebär alltså att den sörjande ibland fokuserar på 
och konfronterar olika aspekter av själva förlusten och vid andra tillfällen istället undviker 
dem. Detsamma gäller för den återbyggnadsorienterade kategorin, där den sörjande ibland 
konfronterar de sekundära konsekvenserna av förlusten och ibland undviker dem. Strobe 
och Schuts (2010) tar i förklaringen av teorin även upp att det kan förekomma tillfälliga 
pauser i sorgen, då personen inte sörjer. Komplicerad sorg, som Strobe och Schuts (1999) 
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förklarar som exempelvis kronisk eller extrem förnekelse av sorg, kan enligt dem beskrivas 
som en störning i själva pendlingen. DPM var, enligt Strobe och Schuts (2010), från början 
utvecklad i syftet att förstå hur personer handskas med att en partner dör. De anser dock 
att det kan vara möjligt att använda teorin för att beskriva andra typer av förluster. De har 
själva föreslagit användandet av teorin när det gäller fenomenet hemlängtan, vilket de 
benämner som en mini-sorg.  

DPM har varit ledande vid studiens design, exempelvis vid formulering av forskningsfrågor 
och utformning av intervjuguide. I denna studie används DPM dessutom som ett verktyg 
för att bearbeta, kategorisera och tolka respondenternas intervjusvar om arbetet och 
bemötandet av barn i sorg på ett distanserat, och för oss hanterbart, sätt. Framförallt har 
DPM definierat vad som är sorg och på så sätt hjälpt oss att styra blicken och ställa in 
fokus.  
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras metodvalet och det urval vi gjort för studien samt hur data 
insamlats, bearbetats och tolkats med förankring i etablerad metodologi. I avsnitten 
Forskningsetiska principer och Reflexivitet presenteras hur vi förhållit oss efter 
Vetenskapsrådets (2011) etiska riktlinjer och vår egen ingång och personliga koppling till 
studiens ämne.  

3.1 Metodval   

Eftersom studien syftar till att fördjupa kunskapen om hur förskollärare arbetar med och 
bemöter barn i sorg genom att synliggöra och tolka deras erfarenheter av och åsikter om 
ämnet i fråga, valde vi att genomföra en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer 
användes som datainsamlingsmetod. Det vi sökte efter är tolkningsbar information om hur 
förskollärare förhåller sig till frågor om sorg, utan att på förhand generalisera eller 
förutsäga resultatet (Stukát, 2005; Tivenius, 2015). Eftersom det var önskvärt att låta 
intervjuerna röra sig i olika riktningar utgick vi från en intervjuguide med öppna frågor (se 
Bilaga 1). Genom att ge respondenterna frihet i intervjuerna kom vi lättare in på vad de 
anser vara relevant och viktigt i ämnet. Vi hade då möjligheten att frångå intervjuguiden 
och ställa nya anpassade frågor utifrån de svar som gavs, vilket gjorde intervjuerna mer 
flexibla och följsamma gentemot respondenterna. Detta gav ett material med mer tyngd på 
respondenternas egna uppfattningar och synsätt (Bryman, 2011). 

3.2 Urval 

Vi försökte nå förskollärare från olika förskolor som ligger i olika delar av en kommun. För 
att få tag på respondenternas chefer från olika områden utgick vi från kommunens 
hemsida för deras kontaktuppgifter. Efter att reflekterat över vilka vi skulle försöka ta 
kontakt med skickade vi ett mail (se Bilaga 3), där vi bifogade ett missivbrev (se Bilaga 2) 
för studien, till sex stycken förskolechefer som representerade tretton förskolor från olika 
stadsområden i kommunen. Vi valde att sprida oss geografiskt i kommunen för att minska 
risken att någon av våra blivande respondenter eller förskolor skulle kunna identifieras. 
Efter en tid med få svar från förskolecheferna eller villiga respondenter valde vi att skicka 
en påminnelse till de chefer som inte svarat, men försökte även ta kontakt med sju nya 
förskolechefer som representerade fjorton andra förskolor. Eftersom det framkom i ett svar 
från en av de sex första cheferna att det inte hade någon förskollärare med erfarenhet av 
dödsfall i förskolan, valde vi denna gång att förtydliga i mailen att sorg inte bara behöver 
innefatta sorg efter dödsfall. Då processen drog ut på tiden valde vi att inte fortsätta söka, 
efter att ha funnit en åttonde respondent, för att hinna bearbeta det insamlade materialet 
inom studiens tidsram. 

3.3 Genomförande 

I detta avsnitt redovisas vårt genomförande vid insamling, bearbetning och tolkning av 
insamlad data.  
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3.3.1 Datainsamling 

För insamlandet av data intervjuades åtta förskollärare och intervjuerna spelades in med 
en mobiltelefon. När intervjuerna genomfördes gjordes det tillsammans, där en av oss 
koncentrerade sig på intervjun medan den andre fokuserade på att spela in intervjun, 
skriva stödanteckningar och kontrollera att de data som behövdes kom med. I början av 
varje intervju informerades respondenterna om begreppsförklaringen som används i 
studien för begreppet sorg. Därefter genomfördes intervjuerna där ordningen på 
intervjuguidens frågor och eventuella följdfrågor anpassades efter respondenternas svar. 
Det insamlade materialet från intervjuerna blev totalt 239 minuters ljudinspelning vilket 
gav 56 sidor transkriberad data för senare bearbetning.  

3.3.2 Databearbetning 

Bearbetningen av de transkriberade intervjuerna, inleddes med att vi tillsammans gick 
igenom materialet och markerade med olika färger där respondenternas svar exempelvis 
handlade om grunder till sorg hos barn, barns uttryck av sorg eller förskollärares 
bemötande av barn i sorg, vilket utgjorde en initial kodning. Efter denna initiala kodning 
gick vi igenom och diskuterade materialet och de likheter, olikheter och mönster som vi 
fann. Utsagor från intervjuerna som exempelvis ”när man bemöter barn i sorg, då bemöter 
man barn som bemött döden” eller andra tillfällen där respondenter berättat att de till en 
början tänkt på begreppet sorg som en reaktion på enbart dödsfall, ledde in oss på 
kategorin Döden som grund till sorg i empirin. I intervjuerna kom samtliga respondenter 
in på att sorg kan uppstå ur annat än bara dödsfall. En respondent uttryckte: ”Sen är det ju 
sorg när man ser på barn som flyttar ifrån gruppen, alltså flyttar från staden av någon 
anledning eller att ett barn tappar en kamrat. […] det är ju också en sorts sorg när föräldrar 
separerar…”. Ännu en utsaga om begreppet sorg var att: ”Även sorg av att man mister en 
leksak, en gose som man tappar bort”. Dessa två utsagor, som var en del av de erfarenheter 
av liknande grunder till sorger som respondenter berättade om, ledde i empirin till 
kategorierna Separationer och förändrade relationer och Sorg efter materiella förluster. 
När vi under intervjuerna frågade hur förberedda respondenterna kände sig i att bemöta 
och arbeta med barn i sorg och vad deras förskolor hade tillgång till för material fick vi svar 
som exempelvis; ”Alltså man har ju lärt sig lite med tiden, men sen tror jag det beror också, 
det beror ganska mycket på vad du är för människa. Alltså om du är [Respondenten söker 
ord] kanske vad du har gått igenom själv innan” och ” Vi har handlingsplaner om det 
händer större saker, då finns det konkret att det här gör vi och dom här går in och gör det 
här och såhär ska det gå till liksom”. Vi upplevde att de här utsagorna, med alla andra olika 
svar på frågorna, kompletterade förgående nämnda kategorier om respondenternas olika 
erfarenheter av bemötande och arbete med barn i sorg, vilket i vår empiri blev kategorin 
Personalens förutsättningar och förskolans beredskap. 

3.3.3 Tolkning av empiri 

I resultatavsnittet Tolkning av empiri följer vi upp och tolkar empirin för att besvara 
forskningsfrågorna för studien. I tolkningsprocessen utgår vi ifrån Strobe och Schuts 
(1999) teoretiska perspektiv DPM för att på så sätt försöka skapa en distans mellan oss och 
empirin.  
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3.4 Forskningsetiska principer 

Vi har i vår studie förhållit oss till Vetenskapsrådets fyra grundläggande etiska principer 
(Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2011). De etiska principerna är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet går ut på att vi som forskande ska informera respondenterna om syftet 
med vårt arbete och de moment som ingår. Vi ska även informera dem om att deras 
deltagande är helt frivilligt och att de när som helst kan dra sig ur om de inte vill delta mer. 
Samtyckeskravet består av deltagarens rätt att själva bestämma över sin medverkan. Med 
nyttjandekravet så informerar vi respondenterna om att det råmaterial vi samlar in enbart 
kommer behandlas av oss i det aktuella arbetet. Dessa tre krav uppfylldes i studien genom 
att vi skickat ut missivbrev, med en summering av arbetets syfte och de forskningsetiska 
principerna, vid vår förfrågan om respondentskap samt att vi muntligt gått igenom syftet 
och de etiska principerna vid intervjutillfällena. Enligt konfidentialitetskravet ska vi 
behandla alla de uppgifter vi samlar in så konfidentiellt som vi kan, vilket vi gjort genom 
att inte nämna någon vid namn samt ansträngt oss för att inte nämna några avslöjande 
detaljer som kan spåras till personer eller förskolor.  

3.5 Reflexivitet 

Vår ingång i ämnet sorg och hur det bemöts, var känslan av att det fattades information 
och kunskap i utbildningen. Uppfattningen av ämnet var att det kändes oklart och 
outforskat. Vi hade inga ordentliga föreställningar om hur vi som förskollärare skulle 
bemöta eller inte bemöta barn i sorg. Under processen vi har genomgått i arbetet med 
denna studie så upplever vi att vi har fått mer klarhet i ämnet. Det resultat vi har fått fram i 
studien är inget vi på förhand kunnat föreställa oss.  
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4 Resultat 

I kapitlet Resultat presenteras insamlade data i avsnittet Empiri, kategoriserad i 
underavsnitten Döden som grund till sorg, Separationer och förändrade relationer, Sorg 
efter materiella förluster och Personalens förutsättningar och förskolans beredskap. I 
avsnittet Tolkning tolkas empirin utifrån det teoretiska perspektivet för att besvara 
forskningsfrågorna, i underavsnitten Förlustorienterat och återuppbyggnadsorienterat 
sorgearbete, Stora och små förlusters betydelse för barn och Ett känslomässigt laddat 
ämne. Som avslutning på kapitlet presenteras en sammanfattning av resultatet i avsnittet 
Resultatsammanfattning. 

4.1 Empiri 

I kategorin Döden som grund till sorg presenteras hur olika dödsfall varit grund till sorg 
hos barn, hur barnen uttryckt den sorgen och hur förskollärare bemött den sorgen. Där 
efter, i underavsnitten Separationer och förändrade relationer och Sorg efter materiella 
förluster, presenteras hur sorg efter andra förluster än dödsfall uttrycks hos barn och vad 
som respondenterna anser är viktigt i bemötandet och arbetet av detta. I empirins sista 
kategori, Personalens förutsättningar och förskolans beredskap, beskrivs betydelsen av 
förskollärares eller annan personals erfarenheter i bemötandet och arbetet med barn i sorg 
och vad de har för materiella tillgångar, avsedda för sorgearbete, i förskolans verksamhet. 

4.1.1 Döden som grund till sorg 

Flera utsagor handlar om att förskollärare har bemött barn i sorg där grunden till sorgen 
varit att föräldrar, mor- eller farföräldrar, husdjur, personal och barn gått bort. Som 
förskollärare kan det vara svårt att vara förberedd på alla de kritiska händelser som kan 
uppstå på förskolor, liksom en av respondenterna i studien uttryckte sig om en situation 
där ett barn tragiskt gått bort i en olycka: ”För mig var hela situationen att ett barn skulle 
dö helt absurt, även om alla vet att till och med barn kan dö. Men det var inget man hade 
förväntat sig.”. Barn verkar dock inte alltid reagera på samma sätt, eller på samma saker 
som vuxna gör. Respondenten förklarade att när barnen fått fråga saker och fått svar på 
sina frågor verkade de acceptera situationen, medan det för personal och föräldrar var en 
fruktansvärd sorg och chock. En annan respondent tog upp ett exempel där de hade en 
föreställning på förskolan om död och sjukdom, där de anställda reagerat starkt och gråtit, 
medan barnen inte reagerat alls.  

Barn tycks reagera på flera olika sätt när någon närstående till dem dött. Vissa barn har 
blivit slutna i sig själva, vissa pratar mycket om det som hänt och ställer många frågor och 
på vissa barn märks det inte alls att någon nära har dött. En respondent i studien uttryckte 
det såhär om ett fall:  

Man ler, fast man har varit med om en stor, stor förlust. Ett barn faktiskt som förlorade sin 
pappa och vi har inte sett ett enda, vad ska vi säga, normalt [Respondenten söker efter ord] 
beteende på sorg. Normalt då tänker jag så här också att då gråter man, att dom är förtvivlade, 
att dom pratar jättemycket om det här och så där. Utan det här barnet är precis som vanligt.  

Utsagorna tyder på att det är vanligt att barn i sorg vill känna samhörighet, att deras 
situation inte är helt unik. Även om barnets sorg i citatet ovan, enligt DPM (Strobe & 
Schuts, 1999), anses återbyggnadsorienterad, då barnet tycks distrahera sig eller ta en paus 
från sorgen så pendlar sorgen vid senare tillfällen över mot förlustorientering där barnet 
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tillfälligt fokuserar på själva sorgen. Barnet berättade spontant vid ett tillfälle för 
respondenten att hans pappa är död. Respondenten berättade då för pojken att även 
hennes egen pappa nyligen gått bort.  

Och då log han mot mig så här. ”Din pappa och min pappa” sa han. Och det räckte för honom 
då. Sen for han iväg och lekte. Sen har det kommit lite, lite saker igen fast det har tagit lång tid 
mellan. Då har han kommit och förklarat för mig att, ”din pappa är död och min pappa är död, 
men dom är där uppe och dom har roligt ihop”, säger han. 

Ett annat sätt att skapa en sådan känsla av samhörighet är att använda sig av böcker. Med 
hjälp av barnböcker som handlar om liknande situationer som barnen befinner sig i, visar 
förskollärare för barnen att det finns fler som har gått igenom liknande upplevelser. Vissa 
böcker har till och med färdiga frågor som personalen kan ta stöd och hjälp av. Böckerna 
tycks även vara ett sätt att komma in på ämnet döden. En respondent berättade att när de 
pratat om kroppen med barnen, hade barnen ställt frågor om vad som händer när man dör, 
var man tar vägen och så vidare. De valde då att läsa en bok om döden. Respondenten 
förklarade att det är viktigt att de har en dialog med vårdnadshavare när de pratat om 
sådana ämnen med barnen, eftersom det kan väcka känslor hos dem, som de inte visar på 
förskolan men visar när de är hemma. När ett barn, för flera år sedan, på en förskola gick 
bort besökte barngruppen, med vårdnadshavares tillåtelse, barnets grav och lämnade 
blommor. Personalen förklarade för barnen att barnet var i graven, men samtidigt uppe i 
himlen och tittade ner på dem.  

Respondenternas uppfattningar är att barns förståelse för döden varierar. En respondent 
beskrev att yngre barn ofta tänkte att man, precis som i lek, kan vara död och sedan resa sig 
och vakna från döden. Enligt respondenten är det först vid 5-6 års ålder som barnen börjar 
förstå att är man död så är man död och då kommer man aldrig tillbaka. En annan 
respondent berättade om hur hennes barn, i fyraårsåldern, försökt trösta henne på följande 
vis: ”En kväll sa hon: Mamma vi tar en lång, lång stege och så kan vi klättra upp på den till 
himlen och så tar vi ner skelettet och så lagar vi det och så får du din pappa tillbaka.”. I en 
situation där en anställd på en förskola gått bort, var det barn som tog på sig skulden och 
förklarade att de tvingat den anställde att spela så mycket fotboll och att de trodde att det 
var anledningen till att personen dött. Något flera respondenter påpekar är att det är viktigt 
att vara lyhörd för hur barnen uppfattar vad personalen säger, vara noggrann med 
information och svara ärligt på barnens frågor. Även om barnens förståelse för döden 
varierar, visar studien att det verkar finnas delade meningar bland förskollärare huruvida 
de bör ta upp svåra ämnen, när de inte är aktuella eller har förts på tal av barnen själva. 
Fyra av respondenterna berättade att de anser att det är onödigt att belasta barn med 
sådant som kan vara jobbigt för dem. En annan respondent berättade istället att hon tror 
att barn bara kommer att reagera på ämnet ifall de intresserar dem och att det annars, om 
barnet aldrig tidigare stött på ämnet, bara kommer att gå förbi dem.  

4.1.2 Separationer och förändrade relationer 

Utsagorna tyder på att en vanlig grund till sorg hos barn på förskolan är vårdnadshavare 
som skiljs eller separerar. Fem respondenter berättar att deras erfarenhet är att de inte 
alltid vet om att det hänt något, men märker på barnen att det är något som inte är som 
vanligt. Ibland är det barnen själva som berättar för dem och ibland berättar 
vårdnadshavarna först när personalen ställt frågor om att barnet inte är som vanligt. I de 
flesta fall berättar vårdnadshavare när något är på gång så att personalen är förberedd. 
Respondenterna berättade att barnen helt plötsligt kan bli tvärt emot hur de är i normala 
fall, de kan bli ledsna för småsaker, inte vilja gå hem när vårdnadshavarna hämtar eller bli 
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aggressiva och utåtagerande. En respondent berättade att för de yngsta barnen, som har ett 
begränsat ordförråd, händer det att de ropar efter den vårdnadshavare de träffar minst. 
Bor de för tillfället med ena vårdnadshavaren så ropar de efter den andra. Äldre barn vill 
ofta berätta om separationen eller skilsmässan för personalen. Då anses det viktigt att 
personalen berättar för barnens vårdnadshavare att de pratat om det på förskolan, 
eftersom det förekommer att barnen, på grund av skuldkänslor eller andra anledningar, 
inte pratar om det eller visar de känslorna hemma. Utifrån barnens perspektiv kan det vara 
svårt att förstå vad en skilsmässa egentligen är. En respondent uttryckte det på följande 
sätt:  

Alltså de har ju en bild av att de säkert har hållit ihop sen de kanske var barn, eller för alltid. 
Alltså vad har de för bild av när man träffas, när man blir kär, när man blir ett par. De har ju 
inte den bilden vi har. Så man måste våga prata om de här sakerna ändå, för att få en tanke om 
hur de tänker och bara kunna guida lite grand och så.  

Det är enligt respondenterna viktigt att hjälpa barn att sätta ord på sina känslor i sådana 
situationer. När de märker att ett barn inte beter sig som vanligt bemöter de barnet 
exempelvis genom att bekräfta barnets känslor, fråga om barnet är ledset och förklara att 
det inte är fel att vara ledsen. Ibland vill barn inte berätta om sorgen och då behöver det 
inte berätta, men om det vill det, är det viktigt att personalen finns närvarande. Barnens 
frågor kan komma oväntat, mitt i en lek eller annan aktivitet där personalen är närvarande. 
I intervjuerna framkommer det att barn ofta verkar testa personalens lojalitet och se efter 
om de kommer stanna kvar och lyssna. De kan börja fråga saker som personalen vet att 
barnen redan kan, till exempel varför lampan lyser, innan de kommer till frågan de 
egentligen tänkt ställa. Även vid sorgen efter separerade vårdnadshavare, verkar det vara 
vanligt att barnen vill känna samhörighet, att deras situation inte är helt unik. De tycker 
om att prata med andra barn som är i liknande situationer. Förskollärare kan synliggöra att 
det finns många olika familjekonstellationer genom att diskutera det med barngruppen 
eller fråga om de vill rita sina familjer.  

Att någon i personalen slutar kan även det vara en stor sorg för barn i förskolan. Det kan 
vara att en anställd byter avdelning, förskola eller går i pension. Barnen har oftast byggt 
upp en stark anknytning till personalen, vilket flera respondenter anser vara viktigt. En 
respondent uttryckte det såhär:  

Det är ju en sorg som inte är hälsosam om det sker för många personalbyten. För det blir ju ett 
svek och det kan ju bli en väldig [Respondenten avbryter meningen]. Alltså anknytning är ju så 
otroligt viktigt, har man en bra anknytning och trygga hemförhållanden, så klarar man ju. Men 
har man det lite knapert hemma och så sker det personalbyte på personalbyte, då stänger man 
ju av sina känslor och då vågar man ju inte knyta an, och det är ju farligt.  

Flera respondenter påpekar att det verkar vara viktigt i sådana situationer att förbereda 
barnen långt innan personalen slutar och göra ett tydligt avslut den dagen personalen 
slutar, där barnen till exempel får lämna över teckningar. En respondent tog upp att det ur 
yngre barns perspektiv kan vara förvirrande att personalen slutar. Respondenten 
förklarade att det för vissa barn är självklart att personalen alltid ska vara där, att de till 
och med tror att personalen bor där på förskolan. Ett sätt att få barnen att förstå att så inte 
är fallet, är enligt respondenten, att ha foton uppsatta över vilka av personalen som är på 
förskolan och vilka som är någon annanstans den dagen. När en anställd slutat lämnas 
fotot kvar, så att barnen ser att den personen inte bara försvunnit, utan är någon 
annanstans nu.  
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Respondenterna lyfter fram att en annan vanligt förekommande sorg på förskolan är när 
kompisar flyttar ifrån varandra, byter avdelning eller slutar på förskolan och börjar 
förskoleklass. Det kan exempelvis vara så att ett barn är fyra år och alla kompisar är fem. 
När kompisarna börjar förskoleklass blir barnet ensamt kvar på förskolan som kanske var 
den enda platsen de träffades. Även i dessa situationer anses det viktigt att barnen får ett 
tydligt avslut tillsammans med de andra barnen och med personalen, så att barnen inte 
kommer tillbaka efter sommaren och några barn bara försvunnit. Dock verkar det som att 
dessa situationer inte alltid tagits på fullt allvar. En av respondenterna uttryckte det såhär:  

Man har inte, vad ska jag säga, det låter hemskt men man har inte tagit det där barnets känslor 
på allvar egentligen. Jag har inte betraktat det som sorg utan mer bara; [respondenten suckar] 
nu är du lite jobbig, ja du visste, du vet att kompisarna är stora nu, de är 6 år och när man är 6 
år så ska man börja där och om 1 år är du också 6 år och då ska du också börja i skolan. Nu får 
du leka med de här kompisarna, kom så går vi dit. Man försöker liksom släta över.  

Respondenten förklarar att de aldrig diskuterat den sorgen eller den bearbetningen barnen 
får genomgå och att hur personalen bemöter de barnen är något som de behöver reflektera 
över och diskutera på förskolan. Något som diskuterats på vissa förskolor är sorgen barn 
kan uppleva när de byter från yngre till äldrebarnsavdelning. Barnen kan vilja gå tillbaka 
till deras föregående avdelning när det till exempel är lunch, men där är de inte längre 
välkomna. En respondent berättade att de såg hur barnen inte längre velat prata med sin 
föregående personal eller tagit omvägar för att slippa stöta på dem. Respondenten 
berättade hur de själva också försökt hålla sig undan med tanken att de inte skulle påminna 
barnen om deras föregående avdelning. De började då fundera på om barnen trodde att 
deras föregående personal inte längre tyckte om dem och kom fram till att de skulle börja 
prata och förklara mer för de barnen, eftersom de insåg att det inte går att gömma undan 
barnens sorg och funderingar. 

Fyra respondenter beskrev att när yngre barn inskolas och lämnas på förskolan för att 
vårdnadshavare ska gå till exempelvis jobbet, kan det vara en stark sorg hos barn samt en 
stor förändring i deras liv. En av respondenterna förklarade att barnen kan komma från ett 
liv där de varit ensamma med sina vårdnadshavare, eller tillsammans med några syskon, 
till förskolan där det kan vara 15 barn. Respondenten menade att från de yngsta barnens 
perspektiv kan det vara svårt att förstå var vårdnadshavarna tar vägen eller att förstå vad 
ett jobb är för något. För andra barn kan de första två veckorna på förskolan gå bra och 
sorgen uppkommer först när de sedan börjar förstå att det här är deras nya tillvaro, att 
tiden då de var hemma hela dagarna är förbi. Några av respondenterna påpekade att det är 
viktigt att barnen har tillgång till så kallade övergångsobjekt, alltså en filt eller ett gosedjur 
eller liknande som luktar som familjen, så de kan hålla kvar dem i minnet. Flera 
respondenter berättade att de tidigare försökt distrahera barnen från sorgen och att de 
fortfarande ofta försöker tänka ut strategier som gör att barnen inte blir påminda om 
sorgen när de ser att andra barn blir hämtade. De flesta påpekar att det är viktigt att ta 
sorgen på allvar och låta sorgen ta plats. Utsagorna tyder även på att det är vanligt att en 
form av hemlängtan återkommer då och då, speciellt i en period efter några år, när barnen 
är runt 5-6 år. En respondent förklarade att barnen kan ha varit trygga i flera år men helt 
plötsligt blir de ledsna igen när vårdnadshavarna går. Det framkommer att en del 
förskollärare ibland försöker distrahera barnen med leksaker eller försöker trösta dem 
genom att säga att vårdnadshavarna kommer efter att de jobbat färdigt, medan andra 
tycker att det istället är viktigt att försöka hjälpa dem att sätta ord på sin sorg. Det anses då 
vara viktigt att barnen tillåts vara förlustorienterade i sorgen. En respondent beskrev det så 
här:  



17 

 

Att ”din mamma åkt och du såg att hon gick genom dörren och att hon ska vara borta ett tag” 
och sådär. Att jag förstår vad det är som händer och vad det är som gör dem ledsna och jag 
försöker [Respondenten söker efter ord]. Alltså jag försöker trösta på det här sättet att jag finns 
där. Men jag försöker inte, liksom, få bort det här ledsna. För mig gör det ingenting att barn är 
[Respondenten söker efter ord] alltså att de är ledsna. Det är ju inget konstigt. […] Är de lite 
större så brukar jag fråga vad, liksom ”vad hade du velat att du och mamma skulle göra idag?” 
eller vad, ”vad var det du tänkte liksom?”  

Som det framkommer i citatet ovan ställer förskollärare ibland även frågor som handlar om 
sorgen för att försöka förstå barnens perspektiv.  

4.1.3 Sorg efter materiella förluster 

Även materiella förluster kan framkalla sorg hos barn i förskolan. Det verkar dock inte vara 
lika lätt för förskollärare att sätta sig in i barnens perspektiv i dessa fall. Flera respondenter 
berättar att de behöver anstränga sig extra och får påminna sig själva om att den sorgen 
kan vara lika stor och svår som, eller till och med större och svårare än, sorgen efter andra 
förluster. Något som är återkommande i intervjuerna är att det, oavsett orsak till sorgen, är 
viktigt att alltid ta sorgen på allvar och inte försöka förminska den. En respondent 
berättade om att ett barn tappat bort sitt gosedjur:  

Hon tappade bort sin gose. Hon är 5 år och tappa den vid 3 år. Hon glömmer inte det än, utan 
det är en sorg som ligger kvar som hon pratar med sina föräldrar om ”vad tror du hände?”. Man 
får nästan hitta på något då man inte vet. Man kan nästan göra en egen saga om det. ”Men vi 
tror den har fått det jättebra” och så vidare. Och det är ju lite så man får hjälpa det här, i 
fantasin får man ta till när det gäller just leksaker i alla fall. 

Respondenterna verkar anse att även om det kan vara svårt att sätta sig in i den sorgen, är 
det viktigt att bekräfta den och låta barnen få vara ledsna och prata om den. En respondent 
förklarade att när yngre barn till exempel slutar med napp, vilket kan ha varit en väldig 
trygghet för dem när de ska sova, ger hon dem tid att få berätta om sorgen för andra barn. 
Respondenten förklarade att det var dels för att barnen lättare ska ta sig igenom sorgen och 
för att de kan känna samhörighet med andra som går igenom samma sorg, men även för att 
de barnen som fortfarande använder napp då ges något att relatera till när de själva slutar 
med den. Det framkommer av respondenterna att barn på förskolan ofta verkar reagera på 
att andra barn gråter genom att hämta personal som ska trösta. Ibland händer det att 
barnen lånar ut sina egna gosedjur för att trösta barn som glömt. Flera respondenter 
påpekade att det är viktigt att barn ser att personalen tar barnens sorg på allvar och att de 
ser att barn som behöver hjälp verkligen får hjälp, att ingen lämnas ensam i sin sorg. Något 
som framkommer som viktigt i bemötandet av sorg är att det inte behöver vara lika för alla 
för att vara rättvist. En respondent förklarar exempelvis att ett barn som är i sorg kan 
behöva ha med sig sitt gosedjur vid matbordet för att klara av den situationen, medan 
andra barn som inte behöver det, inte får det. Respondenten anser dock att det är viktigt 
att personalen ger en förklaring till barnen så att de vet varför ett barn får, och inte de 
andra.  

4.1.4 Personalens förutsättningar och förskolans beredskap 

Studien visar att vad förskollärare har för egna erfarenheter och egen relation till sorg, 
påverkar hur de bemöter och arbetar med barn i sorg. Flera respondenter anser att de kan 
ta hjälp av sina egna erfarenheter av att hantera sin egen sorg när de bemöter och arbetar 
med barn i sorg. De förklarade att de genom att reflektera över hur de själva ville bli 
bemötta i den egna sorgen, kan det bli lättare att förstå barnens behov. Några respondenter 
poängterar dock att de egna erfarenheterna, vid svåra sorger, istället kan bli ett hinder. De 
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förklarade att vissa situationer kan påminna för mycket om personalens egna erfarenheter, 
vilket gör att situationen blir för känslomässigt laddad och på vis svårare att hantera. En 
respondent beskrev att är förskolläraren personligen obekväm med att reflektera över 
exempelvis döden, kan de medvetet eller omedvetet försöka undvika att ta upp ämnet. 
Även vilken inställning förskolläraren har till sorg verkar påverka hur den bemöter sorgen. 
En respondent förklarade att det är viktigt att inte se sorg som något farligt eller något att 
vara rädd för, utan som en naturlig reaktion som behöver få ta plats: 

Det är inte så att jag blir så här ”[Respondenten tar ett djupt andetag] Nu blir du ledsen, 
nejnejnejnej, sluta vara ledsen! Nu måste vi hitta på något annat, här är en boll.” Utan liksom, 
det är bara sorg. 

I intervjuerna framkommer att det ofta krävs mycket energi av personalen för att låta 
barnen få fortsätta vara förlustorienterade i sin sorg, istället för att direkt försöka 
distrahera dem. Ljudet av barns gråt samtidigt som personalen är stressad och trött efter 
en hektisk dag, kan lätt bli en sak för mycket och energin hos personalen tar slut. En 
respondent förklarade att det kan se ut på följande sätt:  

Då börjar någon gråta efter sin mamma och då är det såhär, ”[Respondenten gör hysch-ljud] nu 
räcker det liksom, för jag måste torka kiss och någon har gått ut och.”.  Och att det inte alltid 
kanske handlar om att man inte förstår, utan att man inte förmår när det blir [Respondenten 
söker efter ord] mycket. 

Flera respondenter påpekar att det därför är viktigt att personalen kan byta av varandra, 
när de känner att de inte längre orkar. En respondent lyfter vikten av att arbetslaget tänker 
lika om bemötande av sorg, så att all personal känner sig trygg i att kunna lämna över 
ansvaret till någon annan. Respondenternas utsagor tyder dock på att bemötande och 
arbete med barn i sorg, inte är något som diskuteras på de flesta förskolor, om det inte för 
tillfället är aktuellt. Det framkommer att de flesta förskolor har en krisplan eller en 
handlingsplan, avsedd för några särskilda situationer, men även den verkar oftast läsas 
igenom av personalen först när det är aktuellt. Endast en respondent uppger att de själva 
varit med och påverkat vad planerna ska innehålla. Planerna fokuserar, i de flesta fall, 
endast på större kriser som när personal, barn eller vårdnadshavare gått bort och beskrivs 
av flera respondenter som svåra att tillämpa för situationer som på något vis skiljer sig från 
de specifika situationer som planen är utformad för. Det framkommer av respondenternas 
utsagor att de flesta förskolor även har en sorgelåda, som oftast innehåller ett ljus, en duk, 
en foto-ram och barnböcker som handlar om döden. Även om några respondenter påpekar 
att de fått möjligheten att påverka delar av innehållet i sorgelådan, oftast vilken bok eller 
vilka böcker som ska ligga i den, verkar innehållet i stora drag vara det samma på varje 
förskola. Flera respondenter ansåg att någon form av utbildning eller föreläsning i 
bemötandet och arbetet med barns sorg, då personalen ges tillfällen att diskutera och 
reflektera om ämnet, kan vara av värde. En respondent påpekade dock att det är vanligt att 
arbetslagen ofta håller med varandra när de diskuterar olika saker, men att inte alla, i 
praktiken, gör som de säger eller tror att de gör, speciellt inte under stress.  

4.2 Tolkning 

I avsnittet Tolkning så tolkas empirin med utgångspunkt i det teoretiska perspektivet DPM 
(Strobe & Schuts, 1999) med avseendet att besvara studiens forskningsfrågor. I det första 
underavsnittet, Förlustorienterat och återuppbyggnadsorienterat sorgearbete, beskrivs 
hur barnens sorg innefattas av båda stressfaktorskategorierna och hur förskollärarna 
förhåller sig gentemot detta i sitt arbete och bemötande. Det andra underavsnittet, Stora 
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och små förlusters betydelse för barn, handlar om likheten i bemötandet och arbetet av 
stora och små förluster. I Ett känslomässigt laddat ämne, som är tolkningens tredje och 
sista underavsnitt, presenteras sorgearbetets komplexitet och huruvida att samtala om 
förlusterna kan vara en belastning. 

4.2.1 Förlustorienterat och återuppbyggnadsorienterat sorgearbete 

Både förlustorientering och återuppbyggnadsorientering, som benämns i DPM (Strobe & 
Schuts, 1999), innefattas i det som förskollärare uppfattar som sorg. Det vill säga att sorg, 
utifrån förskollärares perspektiv inte endast innefattar de situationer då barns fokus är på 
själva förlusten som sådan, utan även situationer där barnens fokus i sin sorgebearbetning 
är på att återhämta sig genom att bygga nya relationer, söka samhörighet, kompensera för 
förlusten samt när barnen tar pauser från att sörja. På förskolan kan barnen vara både 
förlustorienterade och återuppbyggnadsorienterade i sitt sorgearbete och inget tyder på att 
den ena av dessa två stressfaktorkategorier är vanligare än den andra. När barn är 
återuppbyggnadsorienterade och till exempel inte vill prata om eller tänka på sorgen utan 
istället vill leka, så tillåts de göra det. Barn kan då och då tillfälligt pendla över till att vara 
förlustorienterade i sitt sorgearbete och börja ställa frågor angående sin upplevda förlust, 
mitt under en lek eller annan aktivitet där personalen är närvarande. Innan barn vågar 
göra det, är det vanligt att de först undersöker om personalen kommer att stanna kvar och 
lyssna. När personal svarar på frågor är det viktigt att de verkligen är lyhörda för hur 
barnen uppfattar svaren. När det gäller frågor som handlar om döden verkar detta vara 
extra viktigt, eftersom det förekommer missförstånd bland barnen där konsekvenserna kan 
vara att barn tar på sig skulden för någons död eller tänker att någon som dött kan börja 
leva igen. Eftersom en del förskollärare anser att ämnen som döden inte bör tas upp när 
det inte är aktuellt, kan det vara ännu viktigare att informationen barn får när det är 
aktuellt, är tydlig. 

När barnens sorgearbete är förlustorienterat, där barnets koncentration är riktat mot 
aspekter av själva förlusten som sådan, är vår tolkning att förskollärare försöker lyssna på 
barnens funderingar, svara på frågor och hjälpa dem att sätta ord på sina känslor. 
Förskollärare framhåller även att det är viktigt att barn ser att barn i sorg inte ignoreras av 
personalen, att inget barn lämnas ensam i sin sorg. Vår tolkning är att detta anses som 
viktigt bland annat för att barn ska känna sig trygga att tillåta sig själva att vara, och visa 
när de är, förlustorienterade i sin sorg i förskolan. Bemötandet är ofta individualiserat och 
det verkar vara viktigt att förskollärare har möjligheter till att bemöta barn som är 
förlustorienterade i sin sorg, i enrum. Det behöver inte vara samma regler som gäller för 
alla barn för att det ska anses rättvist, utan förskollärare utgår istället från det enskilda 
barnets behov i sitt bemötande. Ett exempel är situationen då ett barn tilläts ha sin nalle 
vid matbordet för att klara av måltiden. Det tolkar vi genom DPM (Strobe & Schuts, 1999), 
som att barnet, när det äter, är återuppbyggnadsorienterad i sin sorg och behöver nallen 
för att inte pendla över till att vara förlustorienterat. Även om förskollärare verkar anse att 
det är viktigt att låta barn få vara i den stressfaktorkategori barnet för tillfället fokuserar på 
i sin sorg, händer det att förskollärare vid vissa vanligt förekommande förluster, såsom när 
barn upplever sorg i form av hemlängtan, försöker distrahera de sörjande barnen, i syftet 
att få dem att för tillfället flytta sitt fokus bort från att vara förlustorienterad. Hemlängtan 
är en sorg efter en förlust, då barnen förlorat möjligheten till att vara nära sina 
vårdnadshavare. Även när barn saknar sina kamrater som slutat på förskolan och börjat i 
förskoleklass, är vår tolkning att förskollärare ibland försöker att få barnens sorgearbete att 
pendla över från förlustorienterat till återuppbyggnadsorienterat. Detta genom att till 
exempel berätta att barnen ska försöka hitta andra kamrater att leka med och tänka att de 
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själva kommer börja i förskoleklass om ett år. Ofta verkar detta bero på stress hos 
förskollärare eller att de inte reflekterat över hur stora dessa förluster kan upplevas för 
barn.  

4.2.2 Stora och små förlusters betydelse för barn 

Studien visar att förskollärare bemöter och arbetar med barn som upplever sorg efter flera 
olika typer av förluster. Sorgen kan vara en reaktion på allt från förlusten ett barn kan 
uppleva när de slutar med napp, till förlusten barnen upplever när ett barn på förskolan 
plötsligt omkommer i en olycka. Barn kan dock, till skillnad mot vad många förskollärare 
verkar förvänta sig, uppleva en svårare sorg när de förlorat till exempel ett gosedjur än när 
någon närstående gått bort. Att exempelvis gosedjuret som barnet sovit med under stora 
delar av sitt liv försvinner, kan vara en större förändring i barnens liv än om barnets mor- 
eller farförälder, som de tidigare endast sporadiskt träffat, går bort. Saknar barnet 
erfarenheter av och förståelse för vad döden innebär, kan konsekvenserna av att inte längre 
kunna träffa sin kompis som flyttar, vara detsamma som om kompisen dött. Tolkat utifrån 
DPM (Strobe & Schuts, 1999), verkar inte sorgens ursprung ha någon betydelse för vilken 
stressfaktorkategori barn i sorg fokuserar på eller för pendlingen mellan de två 
kategorierna. Studien visar att sättet som förskollärare bemöter och arbetar med barn i 
sorg efter ett dödsfall i många fall liknar hur de agerar efter exempelvis förlusten av en 
ägodel eller förlusten barnet upplever när en anställd slutar. Att till exempel bemöta ett 
barn som förlorat ett gosedjur genom att tillsammans med barnet tänka att gosedjuret nog 
har det bra där den är nu, liknar hur barn ibland bemöts när de förlorat en anhörig. 
Användandet av sorgelådor avsedda för sorgen efter att någon gått bort, vilka ofta 
innehåller fotoramar där ett foto av den avlidne kan placeras, kan liknas med hur foton av 
de anställda som slutat lämnas kvar på förskolan för barnens skull. Vi tolkar empirin som 
att huvudfokus i användandet av sorgelådorna är att bemöta förlustorienterad sorg, där 
fokus ligger på själva förlusten och sorgen som sådan. Att skapa möjligheter till 
samhörighet, där barnen får känna att deras situation inte är helt unik, verkar också vara 
vanligt för allt från sorg efter dödsfall och sorg när vårdnadshavare separerar till sorg när 
barn slutar med napp. Att tillåta barn i sorg, vad sorgen än beror på, att få vara både 
återbyggnadsorienterade och förlustorienterade verkar anses som viktigt av förskollärare. 
Det verkar dock vara svårare att försöka förstå barnens perspektiv när det gäller andra 
förluster än dödsfall vilket verkar leda till att dessa sorger inte alltid tas på lika stort allvar. 
Med utgångspunkt i DPM (Strobe & Schuts, 1999) tolkar vi att handlingsplaner, till 
skillnad mot sorgelådor, fokuserar på återuppbyggnad, där koncentrationen är på de 
sekundära konsekvenserna av barns sorg. Att både handlingsplaner och sorgelådor endast 
är avsedda och utformade för större förluster, som vid dödsfall, tolkar vi som att sorger 
efter andra förluster inte tas på lika stort allvar i förskolan.  

4.2.3 Ett känslomässigt laddat ämne 

Studien visar att det inte verkar vara vanligt att förskollärare läser igenom handlingsplaner 
förrän något har inträffat på förskolan. Det är inte heller vanligt att bemötande och arbete 
med barn i sorg diskuteras eller reflekteras över, om det inte just för tillfället är aktuellt. 
Vår tolkning är att anledningen till att detta inte sker, verkar inte vara att det glömts bort 
eller inte anses nödvändigt, utan för att det medvetet eller omedvetet undviks på grund av 
att ämnet har en känslomässig betydelse för individen. I empirin framkommer att 
bemötandet och arbetet med barn i sorg är mångfasetterat då barn reagerar olika starkt på 
förluster och kan uttrycka sorg genom allt från ilska, gråt och en stark vilja att prata om 
förlusten, till att bli tillbakadragna eller att inte visa någon reaktion alls. Studien visar att 
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förskollärare även verkar anse att det är viktigt att låta barn få vara i den 
stressfaktorkategori barnet för tillfället befinner sig i, vilket kan kräva mycket energi av 
förskolläraren.  Bemötandet och arbetet med barn i sorg verkar alltså inte ses som något 
som är för lätt att förstå eller utföra för att behöva diskuteras om eller reflekteras över. 
Empirin tyder på att barn som av olika anledningar befinner sig i sorg är vanligt 
förekommande och vår tolkning är att det kräver mycket energi av personalen. Att ämnet 
helt glöms bort av personalen verkar därför vara osannolikt.  

Det verkar däremot förekomma tillfällen då förskollärare undviker laddade ämnen. Att en 
del förskollärare anser att exempelvis samtal med barn om döden inte bör genomföras när 
det inte är aktuellt med anledningen att det kan vara ett jobbigt ämne och en belastning för 
barnen, tyder på att förskollärare undviker vissa ämnen om de är för besvärliga och 
påfrestande. Samtal om döden kan utifrån DPM tolkas som förlustorienterade i och med 
att de fokuserar på en förlust eller en möjlig förlust. I empirin framkommer även att när en 
sorg påminner för mycket om förskollärarens egna erfarenheter och egen sorg kan 
situationen bli för känslomässigt laddad och svårare att hantera för förskolläraren. Att 
förskolläraren själv då verkar vara återuppbyggnadsorienterad i sitt eget sorgearbete och 
alltså undviker att koncentrera sig på sin förlust, kan medföra att förskolläraren upplever 
en sådan situation som påminner dem om förlusten, som för känslomässigt laddad vilket i 
sin tur kan leda till att förskolläraren försöker att undvika ämnet.  

4.3 Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att arbetet som förskollärare kan ge många erfarenheter av bemötande och 
arbete med barn i sorg. Förskollärare i studien anser att det är viktigt att ta barns sorg på 
allvar och låta sorgen få ta plats, vad än sorgen beror på. De framhåller även att det är 
viktigt att barn ser att inget barn lämnas ensam i sin sorg. Förskollärare bekräftar barns 
sorg och försöker hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor. De försöker ge sanningsenliga 
svar på barns frågor gällande sorgen och den upplevda förlusten samt vara lyhörda på hur 
barn uppfattar svaren de ges, i syftet att undvika missförstånd. Det upplevs av förskollärare 
att barn söker samhörighet i sin sorg, där barn får känna att deras situation inte är helt 
unik. Förskollärare försöker därför ge barn möjligheter till detta, genom att de läser böcker 
för barnen där de kan känna igen sin situation, skapar situationer där barn delar med sig 
av sina erfarenheter eller att förskollärare delar med sig av sina egna erfarenheter av sorg.  

Det framkommer i empirin att förskollärare har mött barn i sorg efter dödsfall och att det 
upplevs vara svårt att vara förberedd på situationerna som kan bli en följd av sorgen. Det 
finns flera sätt som barn reagerar på vid dödsfall, exempelvis genom att ställa frågor eller 
prata om förlusten, men reaktionerna hos barnen kan även utebli. Det finns även delade 
uppfattningar om huruvida förskollärare bör ta upp och tala om svåra ämnen som 
exempelvis döden med barnen när det inte är aktuellt. Andra vanliga grunder till sorg hos 
barn i förskolan är vårdnadshavare som separerar, personal eller kompisar som flyttar, 
byter avdelning eller slutar på förskolan. Det anses då vara viktigt att barnen förbereds 
långt innan och ges ett tydligt avslut. Det är även vanligt att barn upplever sorg när de 
inskolas eller har hemlängtan. Vid inskolning kan sorgen vara fördröjd några veckor och 
sorgen av hemlängtan kan även återkomma i en period när barnen är runt 5-6 år. Även 
materiella förluster kan framkalla sorg hos barn i förskolan. Det verkar dock vara svårare 
för förskollärare att sätta sig in i barnens perspektiv i dessa fall. Det verkar som att 
bemötande av, och arbete med, barn i sorg är något som inte diskuteras på de flesta 
förskolor, om det inte är aktuellt för tillfället. De flesta förskolor har en handlingsplan, 
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avsedd för några särskilda situationer, men den verkar oftast läsas igenom av personalen 
först när något har inträffat. Det förefaller inte heller som att det är vanligt att personalen 
själva varit med och påverkat vad planerna ska innehålla. Planerna fokuserar, i de flesta 
fall, endast på större kriser som när personal, barn eller vårdnadshavare gått bort och är 
ofta svåra att tillämpa för situationer som på något vis skiljer sig från de specifika 
situationer som planen är utformad för. Det är även vanligt att det finns en sorgelåda på 
förskolor, som även den är avsedd för just sorgen barn upplever när personal, barn eller 
vårdnadshavare gått bort.  

Vad förskollärare har för egna erfarenheter och relationer till sorg, påverkar hur de 
bemöter och arbetar med barn i sorg. Förskollärares erfarenheter av att hantera sin egen 
sorg ses både som något som de kan ta hjälp av i bemötandet och arbetet med barn i sorg, 
och något som kan vara ett hinder. Förskollärare anser att utbildningar eller föreläsningar 
om bemötandet och arbetet med barn i sorg, där personalen ges tillfällen att diskutera och 
reflektera om ämnet, kan vara av värde. Det påpekas dock att även om arbetslag håller med 
varandra när de diskuterar olika saker under möten, behöver det inte betyda att 
arbetslagen i praktiken gör som de säger eller tror att de gör. 

I vår tolkning av empirin utifrån teorin DPM (Strobe & Schuts, 1999) framkommer det att 
både förlustorientering och återuppbyggnadsorientering innefattas i det som förskollärare 
uppfattar som sorg. Vår tolkning är att förskollärare verkar anse att det är viktigt att låta 
barn få vara i den stressfaktorkategori barnet för tillfället fokuserar på i sin sorg. Det 
framkommer i empirin att barn plötsligt, mitt under en aktivitet, kan pendla över från att 
vara återuppbyggnadsorienterade till att vara förlustorienterade i sitt sorgearbete. Vid 
dessa tillfällen verkar det vara vanligt att barn undersöker om personalen kommer att 
stanna kvar och lyssna på deras frågor och tankar. Det framkommer i empirin att alla barn 
inte bemöts på samma sätt utan att bemötandet är individualiserat. Barn ges till exempel 
olika rättigheter när förskolläraren ser att barn är i behov av dem och det behöver alltså 
inte vara samma regler som gäller för alla barn. Vid vissa förluster verkar förskollärare 
försöka att distrahera de sörjande barnen. Utifrån DPM tolkar vi det som att 
förskollärarnas mål då är att tillfälligt flytta barnens fokus bort från att vara 
förlustorienterat. Ofta verkar detta bero på stress hos förskolläraren eller att förskolläraren 
inte reflekterat över hur stora dessa förluster kan upplevas för barn. Till skillnad mot vad 
många förskollärare verkar förvänta sig, framkommer det i studien att barn ibland 
upplever en svårare sorg när de förlorat till exempel ett gosedjur än när någon närstående 
gått bort. Det verkar bland annat bero på hur stor förståelse barn har för vad döden 
innebär och hur stor förändring i barns liv förlusten medför. I empirin kan vi se att hur 
förskollärare bemöter och arbetar med barn i sorg efter ett dödsfall, i många fall liknar hur 
de agerar vid till exempel sorgen barn kan uppleva när en anställd slutar eller när de 
förlorat en ägodel. Det verkar dock vara svårare för förskollärare att försöka förstå barnens 
perspektiv när det gäller andra förluster än dödsfall, vilket verkar leda till att dessa sorger 
inte alltid tas på lika stort allvar. I vår tolkning av empirin, utifrån DPM, framkommer det 
att när förskollärare som själva är återuppbyggnadsorienterade i deras sorgearbete 
upplever en situation som påminner dem om sina egna förluster, kan situationen upplevas 
för känslomässigt laddad och därmed bli ett hinder i förskollärarnas bemötande och arbete 
med barn i sorg. Vår tolkning av empirin pekar på att anledningen till att personal på 
förskolor inte läser igenom handlingsplaner eller diskuterar ämnet förrän det är aktuellt. 
Anledningen verkar inte vara för att det glömts bort eller inte anses nödvändigt, utan för 
att det medvetet eller omedvetet undviks på grund av att ämnet är känslomässigt laddat. 
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5 Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras studiens resultat och metod i avsnitten Resultatdiskussion och 
Metoddiskussion. Där efter följer avsnittet Förslag till vidare forskning där vi presenterar 
förslag på områden som är av intresse för fortsatta studier. 

5.1 Resultatdiskussion 

I avsnittet Resultatdiskussion presenteras vår diskussion av resultat och 
bakgrundslitteratur i underavsnitten Förskollärares erfarenheter, Hur barn lär sig 
om döden, Förlustorienterat och återuppbyggnadsorienterat sorgearbete och Fler 
möjliga användningsområden för förskolors stödmaterial. Resultatdiskussionen 
avslutas med underavsnitten Slutsats där vi presenterar studiens slutsats och 
Studiens betydelse, där vi diskuterar resultatets betydelse för yrkesutövning. 

5.1.1 Förskollärares erfarenheter 

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur förskollärare bemöter och arbetar 
med barn i sorg i förskolan. I studien undersöker vi vilka erfarenheter förskollärare har av 
att bemöta och arbeta med barn i sorg i verksamheten samt vad de anser som viktigt i det 
bemötandet och arbetet. Studiens resultat visar att arbetet som förskollärare kan ge många 
olika erfarenheter av bemötande och arbete med barn i sorg. Förskollärare får ofta reda på 
om barn befinner sig i sorg, eller nyligen upplevt eller upplever förluster som kan leda till 
sorg, genom barnens vårdnadshavare. Dyregrov (1999) anser att det är viktigt att detta sker 
på ett tidigt stadium i barns sorg, så att personalen ges möjligheter att stötta barnet så bra 
som möjligt. Den här studiens resultat visar dock att det ibland är barnen själva som 
berättar för personalen om situationen och att det ibland är personalen som märker på 
barnen att något inte är som vanligt. Bøge och Dige (2006) skriver att det är viktigt att 
vuxna omkring barn är uppmärksamma på förändringar i barnens beteende och alltid 
agerar när de finner anledning till oro. Barns sorg kan enligt Kaufman och Kaufman 
(2006) föra med sig långvariga konsekvenser för barnet som sörjer, så som depression, 
ångest, att barnet blir socialt tillbakadragen eller presterar dåligt i skolan. I studiens 
resultat framkommer att en ytterligare anledning till att snabbt agera när barn är i sorg är 
för att visa andra barn att barn som behöver hjälp verkligen får hjälp, att ingen lämnas 
ensam i sin sorg. Vår tolkning är att detta ses som viktigt av förskollärare bland annat för 
att barn ska känna sig trygga i att våga tillåta sig själva att vara, och visa när det är, 
förlustorienterade i sin sorg i förskolan. Ett viktigt mål i bemötandet och arbetet med barn 
i sorg bör enligt Bøge och Dige (2006) vara att undvika att barnen upplever att de är 
ensamma om att ta itu med svåra problem.  

5.1.2 Hur barn lär sig om döden 

I förskolan verkar barns förståelse för döden variera. Att det är först vid 5-6 års ålder som 
barn verkar börja förstå att döden är permanent framkommer enligt Slaughter och 
Griffiths (2007) även i andra studier. Barn börjar enligt Slaughter (2005) förstå den egna 
kroppen som en biologisk entitet vid 4-6 års ålder. Resultatet visar att det råder delade 
meningar bland förskollärare gällande om ämnet död ska tas upp och diskuteras med barn 
när det för tillfället inte är aktuellt. Anledningen att inte göra det beskrivs av några 
respondenter vara att det är onödigt att tynga barn med tankar om detta. Men håller 
verkligen det argumentet? Enligt Fox (refererad i Hopkins, 2002) går det inte att skydda 
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barn från att lära sig om döden eftersom barn stöter på död genom många olika former i 
sin vardag, exempelvis döda växter eller husdjur som dör (Corr, 2004). Fox (refererad i 
Hopkins, 2002) anser att det alltså inte finns något val om barn ska lära sig om döden eller 
inte, utan valet är istället hur de ska lära sig om döden. Enligt Slaughter och Griffiths 
(2007) rekommenderar flera forskare vuxna att prata med barn om döden sanningsenligt, 
konkret och med tydliga termer. De skriver även att det finns samband mellan förståelse 
om döden som en biologisk händelse och en minskad rädsla för döden. Att prata om döden 
i biologiska termer kan därför vara ett sätt att hjälpa barn att bli mindre rädda för döden. I 
studiens resultat framkommer att när en sorg påminner för mycket om en förskollärares 
egna erfarenheter och egen sorg, kan situationen bli för känslomässigt laddad och svårare 
att hantera för förskolläraren. Kan anledningen till att en del förskollärare undviker att 
prata om ämnet istället vara att det har en för stor känslomässig betydelse för 
förskolläraren? 

5.1.3 Förlustorienterat och återuppbyggnadsorienterat sorgearbete 

Det framkommer i studiens resultat att både fokus på förlustorientering och på 
återuppbyggnadsorientering innefattas i det som förskollärare uppfattar som att vara i 
sorg. Barn kan plötsligt, under en lek eller annan aktivitet, pendla över från att vara 
återuppbyggnadsorienterade till att vara förlustorienterade i sitt sorgearbete. Vid dessa 
tillfällen är det vanligt att barn först undersöker om personalen kommer stanna kvar och 
lyssna på deras frågor och tankar. Att barn ibland inte visar vad de känner kan bero på att 
de upplever att ingen vill lyssna (Skolverket, 2000). Att det är värdefullt för barn i sorg att 
de upplever sig sedda av vuxna som de känner och litar på, framkommer även i Dyregrovs 
et al. (2013) studie. Kunskapen om att barn ibland testar personalens lojalitet genom att 
fråga saker som de redan kan svaret på, skulle i praktiken kunna innebära att de 
situationerna tas på större allvar av förskollärare.  

Barn i förskolan kan vara både återuppbyggnadsorienterade och förlustorienterade i sitt 
sorgearbete och förskollärare anser att barns fokus bör tillåtas vara i den 
stressfaktorkategori som den för tillfället är. Enligt Hopkins (2002)  bör aldrig lärare 
trivialisera barns känslor genom att distrahera dem eller be dem att muntra upp sig. 
Perkins och Mackey (2008) anser att om barnen medvetet väljer att inte diskutera 
förlusten utan istället till exempel vill leka som ingenting har hänt, så bör omgivningen 
kunna tillmötesgå det kravet och stötta barnet även i detta val. Resultatet visar att 
förskollärare verkar dela dessa åsikter. Det framkommer dock att förskollärare, även om de 
anser att det är viktigt att barnet får vara förlustorienterad och att sorgen ska få ta plats på 
förskolan, vid vissa situationer försöker distrahera det sörjande barnen, för att flytta fokus 
bort från att vara förlustorienterad. Förskollärare anser alltså att barns sorg ska få ta plats 
och inte trivialiseras, men gör inte alltid som de själva anser. Detta bekräftas av en 
respondent i studien som berättade att det är vanligt att arbetslagen håller med varandra 
när de diskuterar olika saker, men att de i praktiken inte alltid gör som de säger eller tror 
att de gör, speciellt inte under stress. I resultatet framgår det att alla barn inte bemöts på 
samma sätt, utan att bemötandet är individualiserat och att förskollärare helst bemöter 
barnet som sörjer, i enrum. Flera lärare i Alisics (2012) studie framhöll att det var svårt att 
bemöta ett enskilt barn i behov av extra stöd, samtidigt som de ska ta hand om resten av 
barngruppen. Eftersom arbetet och bemötandet av barn i sorg, när sorgen är 
förlustorienterad, verkar kräva mycket energi och tålamod av förskollärare, kan 
anledningen till att förskollärare ibland distraherar barnen, vara just att energin tagit slut 
eller att förskolläraren är stressad. Det kan även bero på att förskolläraren inte reflekterat 
över hur stora dessa förluster kan upplevas för barn.  



25 

 

5.1.4 Fler möjliga användningsområden för förskolors stödmaterial 

I studien framkommer att barns reaktioner på förluster ibland inte är de som förskollärare 
förväntar sig. Det förekommer att barn reagerar mer på till exempel en materiell förlust än 
när någon dött. I Kaufman och Kaufmans (2006) studie framkommer att styrkan av barns 
sorg kan bero på hur fäst barnet varit till det som barnet förlorat, hur plötsligt förlusten 
sker, hur många förluster barnet tidigare varit med om och vilken roll det som gått förlorat 
haft i barnets liv. I vårt resultat framkommer att styrkan av barns sorg även verkar bero på 
vilken förståelse barnet har för vad döden innebär. En ökad medvetenhet bland 
förskollärare, om vad som påverkar styrkan av barns sorg, skulle i praktiken kunna 
innebära att situationer där barn upplever förluster av, för barnet viktiga, ägodelar eller 
förändringar i relationer där barns vardagliga liv ändras radikalt, tas på lika stort allvar 
som när en nära anhörig till barnet går bort. Vi funderar om stödmaterial, såsom 
sorgelådor, som i vanliga fall endast används i samband med att någon gått bort, då även 
skulle börja användas för sorger efter andra förluster. Ett exempel kan vara att använda 
sorgelådan när en anställd slutat, då ett foto på den personen kan sättas in i fotoramen och 
barnböcker om sorg och saknad skulle kunna plockas fram. Om sorgelådan då tas fram på 
en samling kan barn ges den möjlighet till en känsla av samhörighet som i studien 
framkommer som viktig. Är det en ägodel, till exempel ett gosedjur, som försvunnit för 
något barn kan istället en teckning sättas in i fotoramen. Om barnet under en samling då 
får dela med sig av den sorgen, eller andra sorger som exempelvis hemlängtan, kan även 
andra barn som upplevt eller upplever liknande förluster använda tillfället till att dela med 
sig av sina egna tankar. Vi funderar på om även förskolors handlingsplaner, avsedda att 
användas som stöd i krissituationer och när personal, vårdnadshavare eller barn dör, även 
bör innefatta stöd gällande hur personal kan bemöta och arbeta med barn i samband med 
andra förluster. Av Jensen och Jensen (2008) och Skolverket (2000) beskrivs själva 
arbetet med att ta fram en krisplan som det viktigaste med den. Detta eftersom personalen 
under det arbetet tvingas fundera igenom vad som skulle kunna inträffa på den egna 
förskolan och att personalen genom att närma sig ämnet generellt ges en bakgrund för att 
kunna agera i enskilda situationer. Om planerna även infattade bemötande och arbete med 
barn efter andra sorters förluster, skulle arbetet med att skapa handlingsplanerna ge 
förskollärare och annan personal ett tillfälle att reflektera och diskutera om även detta. 
Dock framkommer det i studien att handlingsplanerna vanligtvis inte blir genomlästa 
förrän de används och att det är ovanligt att förskollärare varit med och tagit fram dem.  

5.1.5 Slutsats  

Slutsatsen i vår studie är att förskollärare arbetar med och bemöter barn i sorg bland annat 
genom att bekräfta sorgen, hjälpa barn att sätta ord på sina känslor och ge barn en känsla 
av samhörighet i sin sorg. Även om förskollärare anser att det är viktigt att barn i sorg 
tillåts fokusera på sin förlust, förekommer situationer där förskollärare försöker distrahera 
barn som är i sorg. Bemötande och arbete med barn i sorg diskuteras sällan på förskolor 
och stödmaterialet förskollärare använder riktar sig till stora kriser och död, även om barns 
reaktioner efter andra förluster kan vara starkare och mer vanligt förekommande.  

5.1.6 Studiens betydelse  

Vi anser att studien synliggör hur mångfacetterat och komplext arbetet med, och 
bemötandet av, barn i sorg är. Vår förhoppning är att detta medför att mer forskning 
genomförs om ämnet och att det blir mer vanligt att det diskuteras och reflekteras över på 
förskolor. Vi ser även hur studien kan vara en utgångspunkt för diskussioner och 
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reflektioner om huruvida samtal om döden och andra känslomässigt laddade ämnen ska 
diskuteras med barn i förskolan. Som vi nämnde i resultatdiskussionen kan kunskapen om 
att barn ibland testar personalens lojalitet genom att fråga saker som de redan kan svaret 
på, innan de kommer till frågan de egentligen tänkt ställa, i praktiken kunna innebära att 
sådana situationer tas på större allvar av förskollärare.  

Eftersom studien dessutom berör sorger efter mindre förluster är vår förhoppning att detta 
medför att även dessa sorger diskuteras och reflekteras över. Som vi nämnde i 
resultatdiskussionen funderar vi på om detta kan medföra att förskolors handlingsplaner 
ses över, så att de även innefattar stöd gällande hur personal kan bemöta och arbeta med 
barn i samband med mindre förluster. I resultatdiskussionen tar vi även upp exempel på 
hur sorgelådor kan användas i detta syfte. I studien framkommer att förskollärare anser att 
det är viktigt att barn i sorg tillåts fokusera på sin förlust. Dock verkar detta kräva mycket 
energi av förskollärare, vilket gör att stress och brist på energi kan medföra att 
förskollärare distraherar barnen i syfte att få dem att fokusera på annat än själva förlusten. 
Vår förhoppning är att denna kunskap i praktiken kan medföra att detta tas i åtanke vid 
planering av verksamheten gällande till exempel bokning av vikarier och andra extra 
resurser, när barn är i sorg. 

5.2 Metoddiskussion 

Vi anser att vårt val av metod varit relevant och anpassat för denna studies syfte. Genom 
användandet av en semistrukturerad intervjuguide för intervjuerna, där vi varit följsamma 
till respondenternas svar, kunde vi anpassa frågornas ordning och ställa relevanta 
följdfrågor för att vidareutveckla svaren. Dock medförde denna intervjuform att en del 
intervjuer blev längre än vi ursprungligen planerat. Vi resonerade om detta och valde att 
låta intervjuerna dra över tiden, förutsatt att det inte krockade i vårt eller respondenternas 
schema, då vi ansåg att de data vi samlade in var värt den extratid som bearbetningen 
skulle ta. Det teoretiska perspektivet DPM har varit relevant för att visa vad sorg kan vara. 
Att sorg inte enbart betyder att någon fokuserar på förlusten som sådan utan att pauser 
från att tänka på sorg och fokus på att distrahera sig från förlusten, skapa nya relationer 
och fokusera på att gå vidare i livet, också är en del av sorgeprocessen. Vi skulle möjligtvis 
kunnat använda oss av en maktteori tillsammans med DPM. I förskolans verksamhet 
verkar det i många fall vara personalen som avgör vad som är sorg eller inte hos barnen, 
vilket kunde ha utforskats djupare med en relevant maktteori som teoretisk grund. 

Det som vi tror andra metoder, exempelvis en kvantitativ enkätstudie, skulle kunna gett 
oss är ett mera överblickande resultat av förskollärares bemötande och arbete av barn i 
sorg. Med en sådan studie skulle vårt resultat möjligtvis vara mer generaliserbart för det 
område där den genomförts. Vi anser dock att en sådan metod inte skulle bidra med den 
djupgående data som vi sökt för vår studie. Om vi istället använt oss av observationer som 
insamlingsmetod, kunde vi ha erfarit förskollärarnas bemötande och arbete med barn i 
sorg i första hand. Detta skulle kunnat ge hårda fakta på förskollärarnas faktiska 
bemötande och arbete med barn i sorg, men studiens begränsade tidsram fick oss att välja 
bort den metoden. Detta eftersom det inte nödvändigtvis skulle synas någon sorg eller 
sorgearbete på slumpmässigt utvalda förskolor vid observationstillfällena. Eftersom sorg, 
utifrån DPM inte endast innebär att den sörjande fokuserar på själva förlusten som sådan, 
utan kan göra tillfälliga pauser eller fokusera på sekundära konsekvenser av förlusten, kan 
det även vara svårt för oss som utomstående att avgöra om ett barn är i sorg (Strobe & 
Schuts, 2010). 
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Något som vi upplever kunde ha gjorts annorlunda i studien, är att vara tydligare angående 
vår definition av begreppet sorg i de mail och missivbrev som vi skickade ut till 
förskolecheferna. Vi tror att en tydligare definition skulle ha gjort processen för att nå 
förskollärare som är intresserade av att delta i studien, kortare. Detta eftersom vi tror att 
fler förskollärare skulle ha upplevt att deras erfarenheter kan vara intressanta för studien. 
Vi tror dock inte att studiens slutresultat påverkats i en större grad av den förlängda 
datainsamlingsperioden. 

5.2.1 Pålitlighet och trovärdighet 

För att undersöka studiens pålitlighet och trovärdighet har vi prövat resultatet mot 
sanningskriterierna; rimlighetskriteriet, koherenskriteriet och korrespondenskriteriet 
(Tivenius, 2015). Enligt oss är tolkningarna i resultatet rimliga och visar på en helhetlighet. 
Med syfte att distansera oss från resultatet, har vi utgått från det teoretiska perspektivet 
DPM i tolkningen och låtit det genomsyra resultatet. Det är en omöjlighet för oss att bli 
helt neutrala i resultatet, men med hjälp av denna distansering anser vi att resultatet kan 
ses som tillförlitligt. I och med att vi lyft upp vårt resultat till en abstrakt nivå 
kommunicerar det med det teoretiska ramverk som utgörs av bakgrundslitteraturen. 
Därmed kan dessa mötas i en meningsfull och kommensurabel diskussion. Utöver de tre 
sanningskriterierna ovan anser vi att vi även har uppfyllt det aletiska kriteriet eftersom vi 
sökt efter, och funnit, det fördolda för att bidra med ny kunskap (Alvesson & Sköldberg, 
2008). 

5.3 Förslag till vidare forskning  

Vi upplever att det saknas forskning om förskollärares bemötande och arbete med barn i 
sorg. I synnerhet studier som inte avgränsas till att endast beröra den sorg barn kan 
uppleva i samband med dödsfall. Samtliga respondenter tillförde ny kunskap till studien 
genom att de berättade om sina erfarenheter och tog upp aspekter av bemötandet och 
arbetet med barn i sorg som vi själva inte tidigare tänkt på. Vi anser att fler studier, som 
denna, sannolikt kommer att ytterligare fördjupa kunskapen om hur förskollärare bemöter 
och arbetar med barn i sorg i förskolan. Även studier där observationer används som 
datainsamlingsmetod kan vara intressanta och användbara. Det skulle även vara intressant 
att göra kvalitativa intervjuer med barn om vad de tänker om sorg och hur de upplever sig 
bemötta av förskollärare när de själva är i sorg. För att skapa en större bild av hur 
förskollärare bemöter och arbetar med barn i sorg kan det vara av intresse att angripa 
ämnet med en kvantitativ metodologi, med frågor som bygger på den här studiens, eller 
framtida liknande studiers, resultat. 

Anledningen till att vårdnadshavare inte alltid berättar för personal om att deras barn är 
eller kan komma att vara i sorg, framkommer inte i studien. Intervjuer med 
vårdnadshavare om deras syn på samverkan mellan förskola och hem skulle möjligtvis 
kunna besvara den frågan. Anser de till exempel att anledningen till sorgen är privat och 
inget som förskolan har med att göra, eller att de inte tänker att situationen barnet 
befinner sig i kan leda till sorg hos barnet?  
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Bilaga 1, Intervjuguide 

 

 Berätta lite om dig själv (yrkeserfarenhet, utbildning, ålder, 
åldersuppdelning på avdelningen osv.) 

 Vad har du för erfarenheter av att bemöta och arbeta med barn i sorg på 
förskolan? Ge gärna konkreta exempel. 

o Hur reagerade de övriga barnen? 
o Vad har du erfarit för grunder till sorg hos barn i förskolan? 

 

 Vad anser du är viktigast i bemötandet och arbetandet med barn i sorg? 
o Vilka fler delar i bemötandet och arbetet kan vara viktiga? 

 

 På vilka sätt har du uppfattat att barn bearbetat sorg på förskolan? 
o Hur har sorgens förlopp sett ut? 

 

 Hur har det kommit till din vetskap att ett barn befinner sig i sorg? 

 På vilket sätt är du förberedd på att hantera barn i sorg? 
o Vilken beredskap har förskolan för att bemöta barn i sorg? Vilket 

stödmaterial finns tillgängligt? Om handlingsplan finns, har ni varit 
med i processen att skapa den?  

 

Har du något mer att tillägga som vi inte tagit upp?  

Kan vi ta kontakt med dig igen om vi behöver ha något förtydligat? 
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Bilaga 2, Missivbrev 

Information om vår studie gällande förskollärares bemötande och arbete med 
sorg hos barn i förskolan. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

Vi är två förskollärarstudenter från Mälardalens Högskola i Eskilstuna, som heter Erik 
Eriksson och Magnus Antonsson. Vi är nu i slutfasen av vår utbildning och skriver ett 
självständigt arbete där vi valt att fokusera på sorg hos barn. Syftet med studien är att 
fördjupa kunskapen om hur förskollärare bemöter och arbetar med barn i sorg i förskolan.  

Ämnet är viktigt eftersom barn kan uppleva stora och små förluster under sin uppväxt, där 
följden kan vara sorg eller kriser av olika grad. Förskolans verksamhet ska, enligt 
förskolans läroplan, utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt ge stöd 
utformat med hänsyn till barnets egna behov, åt de barn som tillfälligt eller varaktigt 
behöver mer stöd och stimulans än andra. Få studier har gjorts om förskollärares 
hantering av barn i sorg och vi är därför intresserade av att ta del av dina erfarenheter och 
tankar om detta ämne.  

I vår studie har vi tänkt att utgå från semistrukturerade intervjuer med tio förskollärare 
från olika förskolor. Intervjun beräknas att ta cirka 30 minuter och kommer att 
genomföras på respektive förskola eller annan plats efter överenskommelse. Intervjuerna 
kommer att spelas in för att underlätta datahanteringen.  

När vi genomför studien följer vi Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Det innebär bland 
annat att alla som deltar i studien kommer att anonymiseras och materialet från 
intervjuerna kommer att hanteras så konfidentiellt som möjligt för att det inte ska gå att 
spåra svaren till enskilda individer eller förskolor. Råmaterialet kommer att raderas från 
samtliga enheter efter studiens slut. Deltagandet i studien är för dig helt frivilligt och du 
kan dra dig ur processen när som helst om du inte vill delta mer utan några negativa följder 
för dig. Studien presenteras i sin slutversion som en uppsats på Mälardalens Högskola och 
kommer vara tillgänglig att läsa på databasen Diva. Vi kan även vid överenskommelse 
maila den färdiga uppsatsen till medverkande i studien.  

Vid eventuella frågor eller funderingar om studien kan ni kontakta oss: 

 

 

Erik Eriksson   Magnus Antonsson 
Een14004@student.mdh.se  Man14004@student.mdh.se 

Ni kan också kontakta vår handledare för denna studie på Mälardalens Högskola: 

Olle Tivenius 
Olle.tivenius@mdh.se 

Eskilstuna 2017-03-30 

mailto:Een14004@student.mdh.se
mailto:Man14004@student.mdh.se
mailto:Olle.tivenius@mdh.se
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Bilaga 3, Mail till chefer 

Ämnesrad: Studie om förskollärares bemötande och arbete med barn i sorg i 
förskolan 
 

Hej!  
Vi heter Erik Eriksson och Magnus Antonsson och studerar till förskollärare på 
Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Vi är nu i slutfasen av vår utbildning och skriver 
ett självständigt arbete där vi valt att fokusera på sorg hos barn. Syftet med studien är 
att fördjupa kunskapen om hur förskollärare bemöter och arbetar med barn i sorg i 
förskolan. Få studier har gjorts om detta ämne, som är viktigt eftersom barn kan 
uppleva stora och små förluster under sin uppväxt där följden kan vara sorg eller 
kriser av olika grad och förskolans verksamhet, enligt förskolans läroplan, ska utgå 
från en helhetssyn på barnet och barnets behov. 
 

Vår studie är tänkt att utgå från semistrukturerade intervjuer med tio förskollärare 
från olika förskolor och vi skulle därför vilja ha din hjälp att komma i kontakt med en 
förskollärare på din förskola som vill ställa upp på en enskild intervju. 
 

Intervjun beräknas att ta cirka 30 minuter och kommer att genomföras på respektive 
förskola eller annan plats efter överenskommelse. Intervjuerna kommer att spelas in 
för att underlätta datahanteringen. Alla som deltar i studien kommer att 
anonymiseras och materialet från intervjuerna kommer att hanteras så konfidentiellt 
som möjligt för att det inte ska gå att spåra svaren till enskilda individer eller 
förskolor. Råmaterialet kommer att raderas från samtliga enheter efter studiens slut. 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och deltagarna kan dra dig ur processen när 
som helst innan studien är färdig.  
Vid eventuella frågor eller funderingar om studien kan ni kontakta oss: 
Erik Eriksson Een14004@student.mdh.see 
Magnus Antonsson Man14004@student.mdh.se 
 
Datumen vi skulle vilja genomföra dessa intervjuer på är någon gång mellan 5/4 och 
30/4.  
  
Missivbrev till aktuell förskollärare finns bifogat. 
 
Ni kan även kontakta vår handledare för denna studie, på Mälardalens Högskola: 
Olle Tivenius Olle.tivenius@mdh.se 
 

/Erik Eriksson och Magnus Antonsson 
 

mailto:Een14004@student.mdh.see
mailto:Man14004@student.mdh.se

