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Förord
Min övertygelse i arbetet med det här materialet har varit att barn 
bör få uttrycka sina funderingar och erfarenheter kring död och 
sorg. Därför är samtal om död och sorg en viktig del i grundskolan. 
Det här materialet är ingen uppslagsbok i hur man arbetar med 
död och sorg utan ett material som visar ett sätt att arbeta – genom 
berättelser. 
    Jag vill rikta ett stort tack till de personer som hjälpt mig i arbetet 
med det här materialet. Annica Karlsson, lärare i årskurs 5, Lisa 
Östh, läromedelsredaktör, och Carin H Kuutmann, barn- och 
ungdomspsykolog. Ett speciellt fint tack vill jag ge till de elever i 
årskurs 5 på Slagstaskolan, som haft synpunkter på min berättelse 
och delat med sig av sina erfarenheter. Det är deras tänkvärda citat 
vi får ta del av.

Eskilstuna i maj 2011

Veronica Larsen
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Att arbeta med död och sorg i grundskolan kan kännas knepigt. Du kanske är osäker på 
hur man kan göra och vill inte riskera att trampa på någon öm tå. Du tänker att tiden inte 
kommer att räcka till, eftersom du dels vill göra en noggrann planering innan du tar dig 
an ämnet, och dels vill hitta ett så bra material som möjligt att använda dig av. Tankar och 
funderingar som givetvis är befogade. Det här materialet tar vid där och är till för att hjälpa 
dig. Att arbeta med död och sorg behöver inte vara knepigt, bara man vet hur man ska göra.

Del 1 – Förberedande arbete, är tänkt att läsas innan du sätter igång. Där hittar du 
bakgrundsinformation, stöd för hur du bäst introducerar död och sorg i undervisningen, 
styrdokument att utgå ifrån samt en litteraturlista. 

Del 2 – Praktiskt arbete, ger dig konkret handledning till genomförandet och innehåller 
berättelser, diskussionsfrågor, övningsuppgifter samt hänvisningar till vidare arbete.

Introduktion
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Förberedande arbete
1DEL

Berättelsens	och	samtalets	kraft
Vad lär sig barn genom att vi låter dem läsa berättelser? En hel del. Förutom den kanske 
självklara upplevelsen i att få sjunka in i en annan värld, ger berättelsen barnet en större 
känslomässig förståelse. Både i att förstå hur andra människor känner och tänker, och i att 
förstå sitt eget känsloliv. Genom att lösa huvudpersonens problem i berättelsen löser barnet 
också på ett sätt sina egna problem. När barn läser berättelser sker en identifikation och en 
jämförelse med egna upplevelser. 
    Att samtala om berättelser i klassrummet är kanske än mer viktigt. Barnet lär sig att jäm-
föra och argumentera med sina jämnåriga och de frågor som uppstår om berättelsen skapar 
spontana undervisningstillfällen mellan lärare och elever. Eftersom död och sorg kan vara 
ett känsligt område, är berättelser ett bra sätt att närma sig barnen. Genom att utgå ifrån en 
berättelse, skapas en grundtrygghet för barnet i att det går att samtala om död och sorg. 

Barns	uppfattning	om	döden	i	mellanstadieåldern
Barn i åldern 7-12 år har insett att döden är slutgiltig, men de yngre barnen i åldersgrup-
pen kan ha svårt att förstå att de också gäller dem själva. Det är i 9-årsåldern som tankar om 
vad som händer efter döden gror hos barn och det är ofta kopplat till en rädsla för döden. 
Att tänka att det finns något efter döden är ett sätt att skapa trygghet på för dessa barn, men 
även om dödsrädsla är en dominerande känsla hos barn i 9-12 års ålder, är det inte säkert att 
barnet visar detta utåt. Barn i den här åldern har nämligen utvecklat ett effektivt skydd mot 
obehagliga känslor. 
    Det kan vara nyttigt att komma ihåg, att även det barn som förhåller sig distanserat till 
ämnet, har precis lika stort behov av att samtala om död och sorg som det barn som är in-
tresserat. Även om det distanserade barnet inte pratar själv, kan det vara givande att lyssna till 
andra som samtalar. 
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Hur	du	introducerar	död	och	sorg
Innan du introducerar ämnet död och sorg kan det vara en god idé att berätta för föräldrarna. 
Skicka ut ett mejl eller ett brev hem med barnen och förklara varför ni ska arbeta med ämnet 
och i vilken omfattning. Be föräldrarna kontakta dig om de vet med sig att deras eget barn har 
känsliga upplevelser av död och sorg. Då får du en uppfattning om elevernas tidigare erfaren-
heter. Det kan nämligen vara känsligt för ett barn i den här åldern att bli ledsen inför klassen.
    Innan du sätter igång med arbetet, kan det vara bra om du själv ställer dig några frågor om 
klimatet i klassen:

• Är det en trygg och positiv stämning eleverna emellan? 
• Vågar eleverna delge tankar och funderingar? 
• Finns det en risk att någon bli retad eller ledsen över det han eller hon berättar? 
• Hur har eleverna reagerat när ni pratat om död och sorg tidigare?

Ju tryggare eleverna känner sig med varandra och med dig, desto smidigare kommer arbetet 
att fortlöpa. När du väl presenterar ämnet död och sorg för klassen, kan du antingen intro-
ducera någon av berättelserna direkt, eller brainstorma tillsammans med eleverna för att ta 
reda på vad de är intresserade av. 
    Om eleverna verkar ointresserade av ämnet, eller inte vågar säga något, prova med att utgå 
ifrån sådant de känner till för att få igång dem. Prata om död och sorg på film eller i dataspel. 
Du kan också utgå ifrån en nyhetsartikel. När ni väl diskuterat ett tag, välj då ut den berättelse 
som du anser passar bäst till att börja med.
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Styrdokument	att	utgå	ifrån
Det här materialet är utvecklat med hänsyn till läroplanen för grundskolan (Lgr 11) samt till 
kursplanerna för Religionskunskap, Svenska och Bild i årskurs 4-6. Grundskoleämnen som 
det här materialet enkelt och naturligt kan introduceras i. 

Utdrag	ur	lärandemålen

Skolans mål är att varje elev
• respekterar andra människors egenvärde,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla   
    också med deras bästa för ögonen,

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit   
 till sin egen förmåga, 
• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter 
 grundade på kunskaper och etiska överväganden,
• kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i  
 livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

(Lgr 11, s.12-14)

Utdrag	ur	kursplan	för	Svenska

Centralt innehåll i årskurs 4-6

Läsa och skriva 
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters   
 budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Berättande texter och sakprosatexter
• Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling  
 och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Språkbruk
• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och  
 begrepps nyanser och värdeladdning.

(Lgr 11, s.223-224)

Utdrag	ur	kursplan	för	Religionskunskap

Centralt innehåll i årskurs 4-6

Identitet och livsfrågor 
• Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en  
 bra kamrat, skildras i populärkulturen. 
• Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras  
 i religioner och andra livsåskådningar. 
• Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och  
 grupptillhörighet.

(Lgr 11, s.189)
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Utdrag	ur	kursplan	för	Bild

Centralt innehåll i årskurs 4-6

Bildframställning
• Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete. 

Bildanalys 
• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och 
 budskap.

(Lgr 11, s.21-22)

Vidare	läsning
Campart, Martina (2007), Att träna emotionell intelligens med narrativa metoder, Lund, 
Studentlitteratur 

Brinck, Gunilla och Lindberg, Anna (2004), Sorg, saknad, sammanhang – Böcker om barn och 
ungdomar i svåra situationer, Lund, Bibliotekstjänst AB 

Dahlin, Bo (2004), Om undran inför livet, Barn och livsfrågor i ett mångkulturellt samhälle, 
Lund, Studentlitteratur 

Danielsson, Mattias, Ginner, Caroline och Lindström, Eva (2007), Så känns sorg, Stockholm, 
Rabén och Sjögren Bokförlag

Iwarsson, Petter (2007), Samtal med barn och ungdomar, Stockholm, Gothia Förlag AB 

Langer, A. Judith (2005), Litterära föreställningsvärldar, litteraturundervisning och litterär 
förståelse, Göteborg, Bokförlaget Daidalos AB 

Polfeldt, Lotta (2006), Kompisboken om sorg, Rädda Barnen 

Tamm, Maare (2003), Barn och rädsla, Lund, Studentlitteratur

Hemsidor

BRIS, Barnens Rätt I Samhället, www.bris.se
Rädda Barnen, www.raddabarnen.se
Svenska barnboksinstitutet, www.sbi.kb.se
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Praktiskt arbete
2DEL

Om	berättelserna
Berättelserna är riktade till barn i åldern 10-12 år och är anpassade för att de själva ska kunna 
läsa dem. Varje berättelse utgår ifrån en specifik känsla, t.ex. sorg, rädsla eller orättvisa. Till 
varje berättelse finns ett antal frågor som eleverna ska besvara, antingen enskilt eller genom 
en gruppdiskussion. Efter frågorna följer ett förslag till en uppgift, samt en hänvisning till 
vidare arbete. Till arbetet med varje berättelse finns en tidsangivelse för att visa hur lång tid 
arbetet kan ta. 
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Berättelse	1		
Berättelsen om Mirna vars farfar har dött ska hjälpa eleverna att reflektera över hur sorg kan 
vara. Det kan kännas bra i ena stunden men desto jobbigare i nästa. Att det är en farfar som 
har dött gör barnen trygga i att det är vanligast att det är en äldre person som dör.

Gör	så	här:

1. Kopiera upp ett exemplar av berättelsen till varje elev. Låt eleverna läsa och skriva ner   
 svaren på frågorna. (20 min)
2. Diskutera frågorna med eleverna. Antingen i helklass eller i två mindre grupper, men då  
 behövs en extra vuxen. Berätta för barnen att det är okej att känna sig ledsen och arg, och  
 att man får tycka att det faktiskt är dumt alltihop, precis som Mirna. (10 min)
3. Låt eleverna själva skriva om när de kände sig ledsen eller arg senast. (30 min) 

Att	arbeta	vidare

Fortsätt att diskutera med eleverna. Vad har de för erfarenheter och frågor? Ta upp till exem-
pel sjukhusvistelse, sjukdomar, bårhus och begravning. Poängtera att alla inte gör likadant. Be 
gärna en elev som har en annan religion hemifrån berätta hur dem gör.

Wilma,	11	år,	ger	råd	till	huvudpersonen	Mirna”Hon kan tänka tillbaka på det roliga, 
så glömmer hon det tråkiga”
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Berättelse	2
Berättelsen om Wille och Amal ska hjälpa eleverna att förstå att man inte kan veta vad som 
händer efter döden och att det är okej att tro olika. Berättelsen ger också eleverna en chans att 
reflektera över det faktum att rädsla kan döljas bakom en tuff attityd.

Gör	så	här:

1. Kopiera upp ett exemplar av berättelsen till varje elev. Låt eleverna läsa. (15 min)
2. Diskutera frågorna med eleverna. Antingen i helklass eller i två mindre grupper, men då  
 behövs en extra vuxen (15 min)
3. Låt eleverna måla sin bild av vad som händer efter döden (30 min) 

Att	arbeta	vidare

Arrangera en konstutställning. Sätt upp alla bilder i klassrummet och låt varje konstnär stå i 
centrum. Be eleven att först berätta om sin bild. Fråga sedan eleven om det är okej att få 
kommentarer eller frågor om bilden. 

Emma,	11	år,	om	vad	som	händer	efter	döden.”Min kusin trodde att hennes hund 
var på månen”
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Kopieringsunderlag
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Mirna och farfar

Mirna sitter på stolen. Hon pillar med hårsnodden. Det 
mörka håret är utsläppt nu, det blev så när hon sprang. 
Mirna känner sig varm. Varm och konstig. Det går liksom 
inte att resa sig upp från stolen och gå in till farfar. När hon 
tog hissen upp till sjukhusets åttonde våning, kändes det hur 
enkelt som helst allting. Men när pappa, faster, mamma och 
lillkusin öppnade farfars dörr gick det inte att följa med. Så 
nu sitter hon här och känner sig varm och konstig inuti. 
Farfar är död och Mirna vågar inte gå in. Sjukhusgolvet är 
grönt precis som Mirnas hårsnodd. Farfar brukade alltid 
kalla henne för ”manquez braves”. Mirna vet att det betyder 
fröken modig eller något sådant. Farfar har lovat att lära 
Mirna fler franska ord. Men nu kan han inte det, tänker 
Mirna. Farfar kan inte ropa på henne, eller krama henne, 
eller bjuda henne på tuggummi. Och han kan framförallt inte 
lära henne fler franska ord. Det är så dumt alltihop tänker 
Mirna. Farfar lovade ju.

1. Varför tror du att Mirna känner sig konstig?

2. Har du känt som Mirna någongång?

3. Vad tror du skulle hjälpa Mirna?

Berättelse	1		
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Som en snabb delfin

“Berättelsen handlar om killarna Wille och Amal som 
diskuterar vad som händer efter döden. Wille har en tuff at-
tityd, men är egentligen rädd och tror att man hamnar i ett 
svart ingenting. Amal, vars föräldrar är från Indien, har fått 
veta att man föds på nytt igen. Amal hoppas att han kommer 
att födas på nytt som en delfin, för då slipper man gå i skolan 
och kan simma hela dagarna. Det gillar Amal”.

Berättelse	2		
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