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Abstract 

Vårt syfte med denna uppsats var att ta reda på barns tankar kring döden, samt skolans 

beredskapsplan vid en eventuell olycka eller dödsfall. För att ta reda på detta har vi gjort 

intervjuer med 20 barn varav 10 sjuåringar och 10 tioåringar. Vi intervjuade även 2 rektorer 

på olika skolor. Vi har studerat litteratur om hur barn reagerar på sorg och hur de bearbetar 

den. I vår diskussion har vi tagit upp hur vi skulle vilja arbeta med detta tabubelagda ämne i 

skolan. Vi har även jämfört litteraturen med vårt resultat från intervjuerna och diskuterat kring 

detta. Vi har kommit fram till att det finns genusskillnader och åldersskillnader i hur barn 

tänker kring döden. 
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1. Inledning 
 
I dagens samhälle kommer barn ofta i kontakt med döden genom media. På TV-nyheterna får 

de se att människor dör av krig, naturkatastrofer och svält. Barn fick se hur två flygplan 

kraschade in i World Trade Center i New York. Hur människor kastade sig ut från översta 

våningen för att försöka rädda sig själva från en säker död. Gisslandramat i Beslan, Ryssland, 

påverkade i allra högsta grad skolelever, då en skola blev indragen i ett hemskt gisslandrama 

med dödlig utgång för många skolbarn. I filmer som på dataspel är döden något som är vardag 

för barnen. Här skildras döden på ett våldsamt och blodigt sätt, vilket gör att barn får en skev 

bild av döden. De använder begreppet döden i sina lekar och oftast bygger det på dataspel och 

på det som syns på TV:n. Men samtidigt är detta ett ämne som ingen vill prata om, och 

särskilt vill vi vuxna inte prata om det med barnen. Man tabuförklarar döden. I vårt 

examensarbete har vi därför valt att skriva om barns tankar och funderingar kring ämnet 

döden. Detta blev mera relevant då en nära vän till en av oss plötsligt dog. Arbetet är upplagt 

på följande sätt: vi börjar med en genomgång av redan befintlig forskning i 

litteraturgenomgången. Då har vi kommit i kontakt med mycket litteratur och det är ett ämne 

som det finns mycket material om. Ämnet är väl utforskat sedan tidigare. Efter att ha tagit del 

av litteraturen så kunde vi precisera en frågeställning. Därefter beskriver vi våra teoretiska 

och metodologiska utgångspunkter. Vidare kommer den empiriska delen där vi redovisar våra 

resultat från undersökningen och analyserar svaren. Sedan kommer diskussionen där vi går 

igenom arbetets gång och jämför litteraturen med vår undersökning.   

 

1.1 Syfte 
Anledningen till att vi vill skriva om detta är att vi förra terminen läste religionskunskap i vår 

specialisering och det väckte vårt intresse för existentiella frågor. Döden är ett svårt ämne att 

diskutera och vi känner att vi vill ha bättre kunskap om hur barn i olika åldrar ser på döden. 

Detta är vårt huvudsyfte med uppsatsen. Som sekundärsyfte ska vi också ta reda på hur 

beredskapsplanen ser ut på skolorna. 

 

 

2. Litteraturgenomgång 
 
Här tar vi upp vad styrdokumenten säger om barns välbefinnande i skolan. Därefter beskriver 

vi litteraturens syn på döden som ett tabubelagt ämne. Vi redogör för hur barn i olika 
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åldersgrupper uppfattar döden samt dödens förändringar genom tiden. Sedan beskrivs barns 

reaktioner och bearbetning av sorg. Sist tar vi upp hur skolans beredskapsplan kan se ut. 

 

2.1 Styrdokumenten 
 
Vi har tagit del av Lpo 94 för att se vad skolan har för värdegrund och uppgift när det gäller 

barnets välbefinnande. Skolan har ett ansvar att se till att varje elev får en harmonisk 

utveckling. Styrdokumenten visar att om ett barn drabbas av sorg så har skolan ett ansvar att 

hålla sig informerad om dennes personliga situation.  

 
1. Skolans värdegrund och uppgifter  

 

Grundläggande värden 
Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att 

verksamheten skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje 

människas egenvärde … Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika 

egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig 

frihet(Lpo94, s. 5). 

 

En likvärdig utbildning 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov  …  Skolan har ett 

särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen (Lpo94, s. 6).  

 

2. Mål och riktlinjer 

 

Kunskaper 
Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling (Lpo94, s. 9). 

 

Skola och hem 

Läraren skall: 

hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och därvid iaktta respekt 

för elevens integritet (Lpo94, s. 14). 
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Rektorns ansvar 

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt 

ansvar för … Utformningen av undervisningen och elevvårdsverksamheten så att eleverna 

får det särskilda stöd och den särskilda hjälp de behöver (Lpo94, s. 17). 

 

2.2 Att tala med barn om döden 
 
Vuxna har oftast en uppfattning och en förståelse för begreppet döden. Barn däremot har inte 

en lika klar bild. Döden är något som är jobbigt att begripa, och svårt att identifiera sig själv 

med. För många vuxna är det svårt att prata om döden och dess innebörd. De har ofta 

problem att hantera sina egna erfarenheter i ämnet och all ångest och obehag som döden för 

med sig (Foster, 1990, s.55).  

 
Döden är en naturlig avslutning på livet. För barn innebär det en trygghet i sig att kunna 

dela med sig av frågor och funderingar. Det är viktigt att man är lyhörd för barnens 

outtalade frågor och tysta undran. Vi anser det angeläget att man underlättar för barn och 

tillåter barn att komma fram med sina funderingar och fantasier omkring döden  (Johansson 

& Larsson, 1976, s. 46). 

 

Döden kan också väcka många obehagliga frågor som den vuxna kanske inte har svar på, som 

t. ex: Var hamnar man när man dör? Gör det ont att dö? Vad är det för mening med livet, om 

man ändå ska dö? De vuxnas osäkerhet smittar lätt av sig på barnen som snabbt lär sig att man 

inte ska prata om döden. Att inte ha någon att tala med om detta är tungt för de flesta 

människor, och när man tabuförklarar barnens frågor om döden blir det extra tungt för de små 

(Hartman, 1994, s.136).  
 

-Barnen föds som hela människor med både ljus och mörker, men vi vill ofta bara se den 

ljusa sidan. Då blir barnen halva. Vi ska absolut inte utsätta barnen för svåra upplevelser i 

onödan, men om de råkar ut för något som väcker ångest eller rädsla, då måste vi vuxna 

tordas vara med dem i de känslorna (Bendt, 1993, s.13). 

 

Bendt (1993, s.14-15) anser att barn möter döden dagligen genom media och lekar, och därför 

är samtalet med vuxna om döden så viktigt. Barn har en medfödd förmåga att hantera det 

smärtsamma, förutsatt att det finns vuxna runt omkring.  
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En undersökning som skulle ta reda på hur barn tänker och förhåller sig till döden gjordes av 

psykologerna Birgitta Johansson & Gun-Britt Larsson 1976. De kom fram till att hela 90 % av 

de tillfrågade barnen brukar tänka på döden. Barn funderar på döden vid olika tillfällen men 

tankarna dyker ofta upp på kvällen när det är tid för att somna. ”–När jag sover på natten och 

vaknar sen, då undrar jag var döden är” (Johansson & Larsson, 1976, s.9). I undersökningen 

framkom det också att hälften av de barn som blev intervjuade inte hade talat med någon om 

döden tidigare. I den gruppen som hade talat med någon om döden visade det sig att 

majoriteten var flickor. Vanligast var att barnen pratat med någon i familjen om sina 

funderingar kring döden. Vidare kom det fram att var fjärde barn skulle vilja tala mera med 

någon om döden. Här var det också könsskillnader. Flickor ville oftare än pojkar tala mer om 

döden (Johansson & Larsson, 1976, s.44).  

 

2.3 Barns uppfattningar om döden vid olika åldrar 
 

Enligt Dyregrov har barn olika uppfattningar om döden beroende på dess ålder, och självklart 

varierar det också individuellt beroende på barnets egen utveckling och vad de har för tidigare 

erfarenheter. Barns förståelse av döden utvecklas parallellt med barnets tankemässiga mognad 

och denna utveckling sker olika snabbt, men gången är densamma (Dyregrov, 1990, s.13).   

 

2.3.1 Barn 0-2 år 

Barn under ett år har ingen förståelse om döden. De märker att någon kommer och går, men 

de kan inte koppla en människas försvinnande med dödsfall. Vid ett års ålder förstår barnen 

att människor och föremål fortsätter att finnas trots att det inte är synbart nära. Döden finns 

inte i de allra yngsta barnens begreppsvärld (Foster, 1990, s.58). Även om de mindre barnens 

dödsbegrepp inte är utvecklat så kan de ändå reagera starkt på dödsfall. De förstår att någon 

saknas.  

 
Gerhard var ett och ett halvt år gammal då en syster till honom dog i sin spjälsäng. Den 

första tiden efter detta gick han till hennes säng och sa ”Ba?” i en frågande ton. Några 

månader efter dödsfallet togs sängen fram till ett besökande barn. Då gick Gerhard fram till 

sängen, stack in huvudet mellan spjälorna och sa ”Ba?” (Dyregrov, 1990, s. 14).  
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Om ett barn i denna ålder skiljs från någon av sina föräldrar under en lång tid upplever barnet 

detta på samma sätt som en vuxen upplever förlusten av en nära persons död. Barnet kan 

uppleva sorg och världen kan plötsligt inte kännas trygg (Tamm, 2003, s.130-131). 

 

2.3.2 Barn 3-4 år 

I denna ålder börjar barnen använda ord som död och liv men de har fortfarande inte förstått 

begreppens innebörd. De tror att man kan återvända från döden när man vill. Liv betyder för 

barnen rörelse och att göra någonting. Döden är det motsatta ordet, och betydelsen blir då 

icke-rörelse att inte göra någonting. ”Det är synd om Kalles farmor, hon har så tråkigt, för hon 

har blivit död” (Foster, 1990, s.61). Barns erfarenhet av döden i denna ålder har ofta med 

naturen att göra. Ett löv på marken som är dött, eller en död daggmask som ligger på marken. 

Barnen förstår då att det finns ett tillstånd av icke-aktivitet, något har slutat existera. 

 

Döden väcker ofta en nyfikenhet hos barnen och en fascination blandas med en viss fruktan 

inför döden (Tamm, 2003, s.131-132). Barnen har svårt att förstå abstrakta förklaringar eller 

omskrivningar av ordet död. Man kan inte säga att den döde sover eller har åkt iväg på en lång 

resa. Barn som fått denna förklaring på döden blir ofta rädda när föräldrarna sover eller när 

dom ska resa iväg (Dyregrov, 1990, s.13).   

 

2.3.3 Barn 5-7 år 

Döden är i denna ålder väldigt konkret för barnen, men de har fortfarande ingen klar 

begreppslig förståelse för döden. ”Jag ska döda dig” kan en arg sexåring säga. Som vuxen kan 

man reagera starkt på dessa ord, men barnet har inte den fulla förståelsen för ordets betydelse. 

Barnen kan nu skilja kroppen från själen och de förstår att den döde inte lever kvar i samma 

kropp som före döden. ”Min mormor har blivit en blomma som växer på kyrkogården” 

(Foster, 1990, s.68).  

 

Vad som är utmärkande för barnen i denna åldersgrupp är att de för ihop konkreta händelser 

med döden. ”Döden är när ambulansen kommer, döden är när någon blir skjuten och man är 

död när man ligger i graven”. I sex-sjuårsåldern börjar barnen ana att döden är slutgiltig. Här 

börjar tankarna komma upp om ”varför måste vi dö”, ”hur känns det att dö” och ”vart 

kommer de döda sen?”(Johansson & Larsson, 1976, s.16). Men gränsen mellan liv och död är 

ännu väldigt oklara. Många barn börjar här tro att de döda kommer igen. De är rädda för 
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spöken och andra varelser. Denna rädsla utvecklas under hela barndomen men är som störst i 

förpuberteten (Tamm, 2003, s.133).     

 

2.3.4 Barn 8-12 år 

Enligt Foster (1990, s. 69-70) är det först när barnen kommer upp i denna ålder som de förstår 

att den som dör inte kommer tillbaka, och att livet tar slut. I och med att de nu har en 

begreppslig förståelse utvecklas ett intresse för den biologiska processen kring döden, hur 

begravningar går till och vad som händer med kroppen sedan. Foster tycker även det är viktigt 

att påpeka, trots att barnen nu har ett dödsbegrepp som börjar likna de vuxnas har de ännu inte 

kommit dit, deras tankar kring döden är ännu inte jämförbara med de vuxnas.  

 

Döden blir i denna ålder en personlig sak som drabbar alla, även barn. Denna insikt gör att 

många kan känna en personlig dödsångest. För att kunna hantera detta väcks här en tro på en 

himmel där själarna finns, en paradistanke. Detta skapas som en slags trygghet för barnen 

(Tamm, 2003, s.135). 

 

I den tidiga skolåldern har barnen inte lika lätt för att visa sina känslor. Det är främst pojkarna 

som stänger in sig. Det är många föräldrar som upplever att deras barn stänger in sin sorg och 

inte vill prata om det som hänt (Dyregrov, 1990, s.15). 

 

2.3.5 Barn 13-18 år 

I tonåren har barnen i stort sett utvecklat en vuxens syn på döden och de bearbetar den på ett 

vuxet sätt. Intresset för existentiella frågor ökar och frågor som: Vem är jag? Vad händer när 

man dör? Vad är det för mening med livet? Kommer ofta upp i deras tankar (Foster, 1990, 

s.72).  

 

2.4 Döden förr och nu 
 

Vad som påverkar barnen i deras tankar om döden är kultur, religion och tiden. Barnen idag 

har inte samma syn på döden som deras föräldrar hade. Samhället har förändrats. Förr i tiden 

kom barn i kontakt med döden på ett naturligt sätt då var dödligheten betydligt högre. I början 

på 1900-talet dog 16 barn av 100 före sin ettårsdag. Man behandlade de sjuka i hemmen och 

barnen var med när döden inträffade. De var också med på begravningen och döden blev en 
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naturlig händelse. De barn som bodde på landet fick också vara med och hjälpa till när djuren 

skulle slaktas. De förstod att ett djur måste dö för att människan ska få mat och kunna leva.  

 

I dagens samhälle har döden blivit en institutionell angelägenhet. Man dör på sjukhus. 

Spädbarnsdödligheten är låg och endast 4 % av dem som dör är under 15 år. Barnen utesluts 

ofta från begravningar för man menar att de mår bättre av att slippa delta. På detta sätt får 

barnen inte en naturlig syn på döden, den blir väldigt främmande. Döden kommer istället in i 

barnens liv genom massmedia – TV, video, film och böcker. Döden visar sig då ofta vara 

våldsam. I filmer ser barnen hur människor mördas och slås blodiga. Barn kan se skillnad på 

död i TV och på död i verkligheten. Döden på TV är på låtsas och något som inte drabbar 

barnet själv, men de blir ändå skrämda av massmedias grymma skildring av döden (Tamm, 

2003, s.129-130).   

 

2.5 Barn och sorg 
 
2.5.1 Barns reaktioner 

Barns reaktioner på sorg kan variera mycket olika, varje barns upplevelser är unika (Jarrat, 

1996, s.67). Hur starkt de reagerar på förlusten beror givetvis på hur nära de kände personen 

ifråga.  

 
Forskning har funnit att ett barn, som haft ett sunt och okomplicerat förhållande till sina 

viktigaste vårdnadshavare före en separation eller ett dödsfall, tycks gå in i den nya svåra 

situationen med en sorts immunitet. År fulla av värme, kärlek och omsorg har lärt dem 

hur man möter och löser problem och de tycks ha lättare än andra att klara sig igenom 

svåra situationer (Jarratt, 1996, s.67). 

 

De som inte haft lika bra kontakt med den drabbade kan uppleva en kortvarig och inte så stark 

sorgereaktion (Jarratt, 1996, s.67). Gyllenswärd (1997, s.15) påpekar att barn som har förlorat 

en förälder riskerar att utveckla psykiska problem senare under uppväxten. Risken är ungefär 

fem gånger så stor för dessa barn än för dem som inte har förlorat en förälder.  

 

Typiska känslor som uppkommer för ett barn som mist en anhörig är: 

 
• sorg, längtan, depression 

• psykisk och fysisk smärta 
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• känslor av utsatthet, hjälplöshet, övergivenhet, ilska, skuldkänslor 

• fruktan att fler ska dö 

• starka och motstridiga känslor 

• nya främmande egna reaktioner 

• framtidspessimism 

• brist på kontroll 

• tillbakagång i den psykiska och fysiska utvecklingen (framför allt yngre barn) 

(Gyllenswärd 1997, s.16) 

 

2.5.2 Faktorer som styr barns sorg 

Tidigare i uppsatsen tog vi upp könsskillnaden mellan pojkar och flickor. I undersökningen 

som gjordes av psykologerna Birgitta Johansson och Gun-Britt Larsson 1976 fanns det 

skillnader mellan könen. Flickor ville prata mer om döden än vad pojkarna ville. Det finns 

även skillnader mellan könen när det gäller sorgearbetet. Normalt sett har pojkar svårare att ge 

uttryck för sin sorg och bearbeta den än vad flickor har. Pojkar reagerar ofta med aggression 

och vrede (Gyllenswärd, 1997, s.40). Flickor söker i större utsträckning hjälp av sina vänner 

och av vuxna för att få hjälp med sin sorg. De vill prata om det som hänt. Detta gäller också 

skriftspråket. Flickor använder fler ord än pojkarna för att beskriva sina reaktioner. Det finns 

självklart stora individuella skillnader. Det finns pojkar som kan vara mer lik flickorna och 

tvärtom (Dyregrov, 1997). 

 

Hur barn och ungdomar sörjer och hur de reagerar på en svår förlust bestäms av en rad olika 

faktorer:  

 
• ålder 

• personlighet 

• intellektuell mognad, dvs. barnets förmåga att förstå det inträffade 

• psykisk mognad 

• den utvecklingsfas barnet befinner sig i 

• tidigare starka upplevelser och förluster samt hur dessa bearbetats 

• barnets behov av tidigare relation till den som dött 

• relation till den efterlevande föräldern/föräldrarna 

• den efterlevande förälderns/föräldrarnas egen sorg 

• vilket stöd barnet får av föräldrar och andra i omgivningen 

• barnets förmåga att prata öppet om det som inträffat och familjens förmåga att 

uttrycka känslor och tankar 
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• stabiliteten och kontinuiteten i familjen, dvs. huruvida barnet behöver hantera 

andra stora förändringar i livet samtidigt som det påbörjar sitt sorgearbete 

 (Gyllenswärd, 1997, s.18). 

 

Dyregrov och Raundalen (1995. s. 17) räknar upp en rad olika efterreaktioner som kan drabba 

barnet: 

 
• ångest och sårbarhet 

• starka minnesbilder 

• sömnproblem 

• sorg och saknad 

• lättretlighet och vrede 

• skuld, självförebråelser och skam 

• skolproblem 

• fysiska åkommor och svårigheter i kontakterna med andra elever   

 

Barn som varit med om att en nära anhörig dör bildar ofta en typ av beredskap inför faror 

anser Dyregrov & Raundalen (1995, s.17). Detta kan leda till att barnet får huvudvärk, 

muskelspänningar, svimningar, ryggsmärtor eller andra former av så kallade psykosomatiska 

reaktioner. Det är därför viktigt att vuxna berättar för barnen att dessa reaktioner kan 

förkomma så att de är mentalt förberedda på det. 

 

Skuldkänslor och skam är något som kan förekomma när en nära anhörig dör. Barnet kan ta 

på sig skulden för dennes död. Andra emotionella problem som kan förekomma är att barn 

som har upplevt en kris kan få en mognadsspurt, som leder till att de börjar se sina jämnåriga 

som barnsliga och upptagna av bagateller. De tycker att andra barn saknar förståelse för hur 

man själv har det. Vänskapsbanden blir utsatta för prövningar och kan även leda till isolation. 

Detta kan givetvis motarbetas genom att läraren berättar för klassen hur de kan hjälpa till samt 

hur barnet kan tänkas känna sig. När en vuxen sörjer kan den ta en paus i sitt liv och 

sjukskriva sig. Ett barn kan inte göra så, de har en stark kraft inom sig som hela tiden trycker 

på för att föra den fysiska och psykiska utvecklingen vidare. De måste alltså föra med sig 

sorgearbetet parallellt med sin utveckling.  
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Gyllenswärd (1997, s.40) säger att om ett barn ska kunna återgå till livet med positiv livssyn 

och framtidshopp måste de urskilja fyra olika uppgifter:  

 
1. att förstå och börja reda ut vad det är som hänt 

2. att identifiera, bekräfta och på ett konstruktivt sätt uttrycka de starka reaktioner 

som följer på förlusten 

3. att bevara och hedra minnet av det liv som levts 

4. att lära sig att fortsätta att leva och älska 

 

Lars Björklund, som är sjukhuspräst i Uppsala, säger att vi måste våga se verkligheten som 

den faktiskt är, annars bygger hoppet på en lögn. Det är också viktigt att känna trygghet, och 

denna trygghet kommer genom närhet när vi vågar vara nära den som sörjer. Respekt visar vi 

genom att ställa frågor, men att inte tränga sig på. Känslor måste tillåtas vilka dessa än är. 

Barnen måste också hitta ett språk för att kunna uttrycka det fruktansvärda. Det behöver inte 

nödvändigtvis vara ord, utan kan lika gärna vara lek, sång, diktning, teckning (Gyllenswärd, 

1997, s.41). 

 
I en stödverksamhet för barn och ungdomar bör man därför alltid betona och sträva efter 

största möjliga klarhet och tydlighet kring förlusterna och dödsfallen samt tillåta känslor, 

även känslor som inte är förväntade eller som kan vara skrämmande. Det är också viktigt 

att ge barnen och ungdomarna möjlighet att på olika sätt gestalta och uttrycka det som de 

varit med om (Gyllenswärd, 1997, s.41). 

 

2.5.3 Sorggrupper 

 

Både Dyregrov och Raundalen (1995, s.98) och Gyllenswärd (1997, s.44) talar om 

sorgegrupper. Här får barn berätta om sina sorger, och få respons på vad de varit med om av 

andra barn i samma ålder. De får dela med sig av sina känslor och sin sorg.  

 

Dessa grupper jobbar med att normalisera barnen. De får höra att de inte är ensamma om att 

sörja, och att andra barn har reagerat på samma, eller liknande sätt som de själva. Det är 

viktigt att barnet får känna att det inte är speciellt eller avvikande, utan att fler känner 

likadant. Detta kan vidmakthålla självtilliten och självkänslan. I en sorgegrupp har alla olika 

erfarenheter och det kan vara bra att dela med sig av dessa och kanske ta del av hur andra 

hanterar sin sorg. När ett barn får dela med sig av sin sorg och erfarenhet så kan de känna att 
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de hjälper andra i deras sorgearbete. Detta stärker barnet. Sorgegruppen har även till syfte att 

barnen ska kunna integrera det som hänt för att lättare kunna begripa och förstå det. Detta ska 

förbättra den förståndsmässiga eller kognitiva bearbetningen av händelsen. Barnen får också 

med ledarnas stöd i gruppen hjälp med att uttrycka sina känslor (Dyregrov och Raundalen, 

1995, s.111). 

 

Dyregrov och Raundalen (1995, s.120) ger oss några tips om vad man som ledare för en sådan 

grupp ska kunna: 

 
 barn och ungdomars utveckling 

 normala och avvikande kris- och sorgreaktioner 

 posttraumatiska stressreaktioner 

 grupprocesser och gruppdynamik 

 

Det krävs även av den som leder att kunna ta emot starka känslor samt att kunna härbärgera 

den hjälplöshet som man kan uppleva när man inte kan ändra på verkligheten. Andra viktiga 

personer som kan vara med på dessa möten är skolpsykolog, skolkurator och BUP (Barn och 

ungdomspsykiatrin). Om det ska vara under längre tider rekommenderar Dyregrov personer 

med psykologisk expertis och med specialutbildning inom dessa områden.  

 

2.6 Beredskapsplaner för skolan 
 
Det kan vara mycket viktigt att ha en beredskapsplan i skolan om det skulle hända en olycka 

så att man vet ungefär hur man ska gå tillväga och inte stå helt oförberedd. En sådan plan bör 

utvecklas utifrån varje enskild skolas behov, och kan alltså variera mellan olika skolor. 

Personalen på skolan bör vara med och godkänna planen. 

 

Här följer en modell som Dyregrov och Raundalen (1995, s.124) föreslår: 

 
 Krisgruppen bör bestå av två lärare, en skolkurator, en representant från 

skolhälsovården   om så är möjligt, samt skolans rektor eller en person i hans eller 

hennes ställe. 

 

 Etablera kontakt med BUP och annan psykologisk eller psykosocial expertis. 

 

 Identifiera tänkbara krissituationer. 
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 Uppdatera då och då listan över telefonnummer och adresser till elevernas närmast    

anhöriga.  

 
 Utveckla en åtgärdsplan som klargör de roller och uppgifter de anställda på skolan 

har.   Och bestäm vilken roll den administrativa personalen har, och hur vissa 

nyckelpersoner bör hantera förfrågningar per telefon under och efter en olycka. 

 

Det är viktigt att skolan har en uppföljning på den eller de elever som drabbats av sorg. 

Elevernas skolprestationer måste utvärderas och stödundervisning måste sättas in om så 

behövs. När någon har varit med om en traumatisk händelse så är det inte ovanligt att denna 

får koncentrationssvårigheter, brist på energi och en upplevelse av att tillvaron är meningslös. 

Detta kan leda till nedsatt aktivitet i skolan. Skolan måste också se till att det finns 

professionell hjälp att få utanför skolan. När känsliga ämnen och smärtsamma upplevelser 

kommer upp i skolan måste man vara noga med att hantera situationen på ett varsamt sätt 

(Dyregrov, Raundalen, 1995). 

 
2.7 Problemprecisering 
 

Efter att ha studerat litteraturen inom detta område har vi kommit fram till följande 

frågeställningar: 

1. Vilken skyldighet har skolan när döden inträffar plötsligt i en klass. Vad har läraren för roll 

och hur ska personalen på skolan arbeta före och efter en krissituation.  

2. Hur ser genusperspektivet ut? 

3. Hur ser barn på döden i olika åldersgrupper. 
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3. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
 

Våra teoretiska utgångspunkter för studien bygger på Vygotsky och det sociokulturella 

perspektivet som baserar sig på kommunikation mellan olika individer. Detta ger nya 

kunskaper och färdigheter. Vilket innebär att det är den omgivande miljön som påverkar hur 

tänkandet utvecklas. 

 
Det är genom att höra vad andra talar om och hur de föreställer sig världen, som 

barnet blir medvetet om vad som är intressant och värdefullt att urskilja ur den 

mängd iakttagelser som man skulle kunna göra i varje situation (Säljö, 2000. s. 37).  

 

 

Vi har även sett det ur ett rationalistiskt perspektiv. Vad som är utmärkande för detta är att man 

ser utvecklingen som en process som kommer inifrån. Omgivningen och världen är något som 

individen själv ska upptäcka och förstå. Piagets tankar skiljer sig lite från den allmänna 

rationalistiska teorin. Han anser att det är genom aktiviteter i förhållande till omvärlden som 

barnet utvecklas. Denna syn kan även kallas konstruktivism och betonar att individen inte är 

passiv utan genom sin egen aktivitet konstruerar sin förståelse av omvärlden. Vad som skiljer 

Piaget och Vygotsky åt är att Vygotsky säger att det är mänsklig kommunikation som leder till 

lärande och utveckling medan Piaget säger att det är individen som på egen hand upptäcker 

världen. 

 
Kunskap är således inte någon inre kopia av yttervärlden som lagras i barnet likt 

ett fotografi, utan den konstrueras av individen (Säljö, 2000.s.65).  

 

 

Vi tror att barnen får sina uppfattningar dels av omvärlden genom föräldrar, släkt, vänner och 

media men också att de skapar sig en egen uppfattning genom att utforska världen bl.a. genom 

leken.  

 

I analysen ska vi tolka våra svar från intervjuerna och vi utgår från en hermeneutisk metod. En 

hermeneutisk metod betyder att man tolkar en text objektivt med en subjektiv syn och med vår 

egen förförståelse. Denna teorin bygger på att förstå andra människor genom att tolka deras 

talade och skriva språk samt genom deras handlingar(Patel, Davidson, 2003).  
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Med ”hermeneutik” avses en vetenskapsteoretisk inriktning, vilken har sin hemort 

inom humanvetenskapen … vars metod och forskningsmål innefattar tolkning av 

texter och textliknande dokument genom en dialektisk process i avsikt att nå en så 

djup förståelse som möjligt av dokumentens innebörd och mening(Åkerberg, 1986. 

S.18). 

 

Enligt Åkerberg(1986) så är det viktigt att man har en primärkälla dvs att 

tillförlitlighetsgraden är så pass stark att man kan använda den i analyser och slutsatser. Ett 

sådant primärmaterial är nödvändigt för att göra en empirisk, hermeneutisk undersökning. 

Varje texttolkning är ett anspråk på objektiv sanning trots att den har sin uppkomst i en 

subjektiv läsning. Tolkningen av våra texter sker utifrån vår förförståelse. Vi har observerat 

barnen under ett par veckor och sett hur de leker och fungerar i olika situationer.  
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4. Empirisk del 

 
4.1 Metod 
 
Vi har valt att basera vår uppsats på en kvalitativ undersökning. Genom intervjun får vi en 

djupare och mer personlig kontakt med de barn och vuxna vi tänkt intervjua. Enligt Rossman 

och Rallis (1998) så baseras just kvalitativa metoder på att man går ut i den naturliga miljön 

där respondenterna finns och samlar in sina data genom sinnena (Genom vad vi ser, känner, 

hör, smakar och luktar). Vi har läst en bok av Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling 

Samuelsson (2000) där vi har fått tips och idéer om hur man lägger upp en intervju och vad 

man ska tänka på. Vi använde oss av en bandspelare när vi intervjuade för att inte missa viktig 

information som kunde framkomma under samtalet.  

 

4.1.1 Urval 

 

Vi intervjuade 20 barn om vad de hade för tankar och funderingar kring ämnet döden. 10 barn 

som gick i Åk 1 och 10 barn i Åk 4 för att vi ville se hur barn i olika åldrar ser på döden. Vi 

gjorde även en jämförelse mellan könen och valde därför att intervjua 10 flickor och 10 

pojkar. Se tabell 1.  

 

Tabell 1. 

Barn Åk 1 

 

Barn Åk 4 
 

10 st 

 

10  st 
 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

5 st 

 

5 st 
 

5 st 
 

5 st  
 

 

Vi har även intervjuat 2 rektorer som arbetar på 2 olika skolor för att ta reda på hur 

beredskapsplanerna ser ut inom skolan och hur personalen arbetar före och efter en 

krissituation.   
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4.1.2 Etiska övervägande 

 

Vi var vaksamma, och tog reda på om något barn som vi skulle intervjua nyligen hade 

drabbats av att någon i dess närhet hade dött. Det var ett känsligt ämne vi tog upp, och då 

ansåg vi det viktigt att vi hade information om detta.  

 

4.1.3 Tillvägagångssätt 

 

Vi ställde följande frågor till barnen: 

 

1. Vad tänker du på när du hör ordet döden? 

2. Tänker du ofta på döden? 

3. Varför dör man? 

4. Vad händer efter döden? 

 

Till rektorer: 

1. Hur ser beredskaps/krisplanen ut på er skola, om det skulle inträffa en olycka eller ett 

dödsfall? 

2. Vad är ditt ansvar? 

 

Utöver dessa frågor ställde vi även följdfrågor beroende på vilka svar vi fick på de olika 

frågorna. 

 

Tidigare i metoddelen har vi skrivit hur många barn som har intervjuats. Valet av just dessa 

barn baserades på att vi hade vår VFU (verksamhetsförlagd utbildning) i just dessa klasser 

samt att man enligt Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling Samuelsson (2000) måste skapa 

ett förtroende för det barnet som ska intervjuas. Vi har varit på två olika skolor. Anders var i 

ettan medan Linda var i fyran. Vi har gjort intervjuerna enskilt men analyserat tillsammans. 

Vi valde ut 10 elever var som vi skulle intervjua och här gick vi tillväga på olika sätt. Den ene 

av oss rådfrågade sin handledare på VFU:n om vilka elever som var lämpliga att välja. 

Därefter delades blanketter ut till just dessa 10 utvalda barnen. På blanketterna bad vi om 

föräldrarnas tillstånd att ställa frågor om döden allt enligt de yrkesetiska reglerna. Vi var ute 

efter en blandning av olika personligheter samtidigt som vi ville ha tio flickor och tio pojkar 

för att få ett genusperspektiv på undersökningen. Den andra av oss skickade ut blanketter till 
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alla barnen och när de sedan hade kommit in var barnens personligheter redan kända och 

kunde väljas ut utan råd från handledaren på VFU:n. Vi vill också nämna att vi valde speciellt 

två elever i vår undersökning på grund av deras religion, de tillhör båda Jehovas vittnen. När 

vi hade fått klartecken från föräldrarna satte vi igång. När vi skulle intervjua barnen frågade vi 

om de kunde tänka sig att komma med och svara på några frågor. Om barnet tyckte det var 

okej så tog vi med ett barn i taget till ett tyst och lugnt grupprum där vi ställde frågorna 

enskilt. Här satte vi oss mittemot barnet för att få ögonkontakt, sedan berättade vi att vi skulle 

spela in samtalet för att lättare komma ihåg vad de hade sagt. Nu berättade vi varför vi skulle 

göra denna intervju och sa att om de inte ville svara på någon av frågorna så var det okej att 

inte svara dessutom frågade vi om det var okej att spela in samtalet. Sedan satte vi igång med 

frågorna. 

 

När alla intervjuerna med barnen var klara bokade vi tid med rektorerna på respektive skolor. 

Här satt vi på rektorns kontor och vi använde samma metod som vi gjort tidigare. Vi 

intervjuade även 2 lärare om de visste något om skolans beredskapsplaner och om de hade 

haft något dödsfall i skolan. I samtalet med rektorn fick vi kopior på skolans 

beredskaps/krisplan. När vi fått in alla svaren satte vi oss ner och transkriberade alla samtalen 

ordagrant. Nu blev allt mycket mera överskådligt. Som vi tidigare nämnt i våran 

metodologiska del har vi använt oss av en hermeneutisk analysmetod där vi tolkar våra svar 

från en primärkälla utifrån vår förförståelse. Vi har tolkat svaren utifrån vad vi sett på raster 

och lektioner som har underlättat vår tolkning av deras svar. Under tiden som vi gjorde vår 

undersökning fick vi göra vissa etiska överväganden. Bland annat var det två föräldrar som 

inte godkände att vi skulle intervjua deras barn. Detta accepterade vi och valde två andra barn 

till intervjun. Under en del samtal med barnen fick vi göra vissa förändringar. Ett barn blev 

ledset när vi pratade om hennes kanin som nyligen dött och här bestämdes att intervjun skulle 

avslutas. Samtalet fortsatte men vi spelade inte in. Vi har valt att benämna intervjuaren med I 

och vi har fiktiva namn på barnen men åldern och kön stämmer. Alla respondenter är inte 

representerade i resultatet för att många av svaren var likadana. Rektorn från Blekinge 

benämner vi som rektor 1 och rektorn från Södra Skåne benämns som rektor 2.  
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5. Analys 
 
5.1 Intervju med barnen 

 
5.1.1 ”Jag tror man kommer till himlen” 

 

Det var några barn som trodde att man kom till himlen efter att man dött. Enligt Tamm (2003) 

så kan barnen få en personlig dödsångest som leder till att barnen skapar en tro på en himmel 

där själarna finns, en paradistanke. Detta skapar en trygghet för barnen. Foster (1990) menar 

att barn i fem - sjuårsåldern nu kan skilja kroppen från själen. De förstår att den döde inte 

finns kvar i samma kropp som tidigare. 

 
I: Vad händer efter döden? 

Kalle 10 år: Man begravs ju, man kan eldas upp också, bli aska. Så är 

det något som åker upp till Gud. 

I: Vad är det som åker upp till Gud? 

Kalle 10 år: Levern och det eller nej, vad heter det?  

(Paus)  

Kalle 10 år: Själen 

I: Vad är det för ställe man hamnar på? 

Kalle 10 år: Jag tror man kommer till himlen 

I: Hur ser himlen ut? 

Kalle 10 år: Den är blå ibland svart. 

I: När är den svart? 

Kalle 10 år: När det börjar åska. 

I: Kommer alla till himlen när dom dör? 

Kalle 10 år: Nej, dom som har varit snälla. Dom som inte säger fula 

ord och sånt. 

I: Kommer djuren till himlen? 

Kalle 10 år: Ja, dom kommer kanske till en annan avdelning. 
 

 
5.1.2 ”Man kan ju inte leva hela livet. Då skulle man mått jätteilla” 

 

Barn har en generell uppfattning om att livet förr eller senare tar slut, att man inte kan leva 

för evigt. De flesta barn ansåg att det var en sjukdom eller en olycka som låg bakom ett 
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dödsfall. Särskilt pojkarna associerade döden med våld, som krig och mord. Men de som 

hade kommit nära döden genom att ett husdjur dött beskrev att de kände sorg över förlusten. 

Tamm (2003) säger att barnen ofta utesluts från begravningar för att vuxna tror att barn mår 

bättre av det. Istället tar massmedians (TV, film, video och TV-spel) grymma skildring av 

döden över. Detta gör att barn, främst pojkar, anger våld som dödsorsak  

 
I: Varför dör man? 

Pelle 7 år: När man slår sig eller nått sånt. 

I: Kan man dö av något mer? 

Pelle 7 år: När man får en kniv i halsen.  
 

Flickorna associerade döden till ålderdom eller sjukdom. Flickorna spelar inte lika mycket 

TV-spel med våldinslag som killarna gör. De har därför en mera verklighetstrogen syn på 

döden. I vår litteraturdel har vi tidigare nämnt att barn i sex-sjuårsåldern börjar ana att döden 

är slutgiltig (Tamm, 2003). Foster (1990) säger att barns dödsbegrepp i åldern 8-12 börjar 

likna den vuxnes men de är ännu inte jämförbara. 
 

I: Varför dör man? 

Lisa 10 år: Hjärtat kanske inte orkar mer och så slutar det. 

 

I: Varför dör man? 

Kajsa 10 år: Vet inte, men man kan ju inte leva hela livet. Då skulle 

man mått jätteilla. 

 

 

5.1.3 ”Man börjar om livet” 

 

En del barn trodde att efter döden så börjar livet om på nytt. Det kunde vara som en ny bebis 

eller ett djur som till exempel en fjäril, en fågel, en varg men även som en ängel. Detta kan 

vara en trygghetsfaktor för barnen att skapa en tanke om att efter döden börjar ett nytt liv och 

att det inte bara tar slut.  

 
I: Vad händer när man dör? 

Kajsa 10 år: Vet inte, man börjar om livet. 

 

I: Vad händer när man dör? 
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Sven 7år: Ingenting eller mmmm kanske nått annat som till exempel ett 

djur typ. Jag kanske skulle bli en hmm varg typ…hmm nä fast jag vill bli 

en fågel som en kolibri eller en gråsparv.   

 

5.1.4 ”Vet inte” 

 

Det var en del barn som inte hade några klara svar på våra frågor. Detta för att de inte tänker 

så mycket på döden och därför har de inga direkta svar på varför man dör eller vad som 

händer efter döden. Enligt teorier i vår litteraturdel kan detta bero på att döden idag är en 

institutionell angelägenhet och döden kommer därför inte barnen lika nära nu som förr, då 

döden skedde i hemmen (Tamm, 2003).  

 
I: Vad tänker du på när du hör ordet döden? 

Pia 7 år: Hmm inget speciellt.  

I: Vad händer efter döden? 

Pia 7 år: Ingen aning. 

I: Tänker du ofta på döden? 

Pia 7 år: Nej. 

 

I: Varför dör man? 

Erik 10 år: Vet inte. 

I: Vad händer efter döden? 

Erik 10 år: Det har jag inte tänkt på så mycket.  
 

5.1.5 ”Jag blev bara tretton” 

 

Barn kan tänka mycket på döden om de upplever något som skrämmer dem mycket. Det kan 

till exempel vara katastrofen i Beslan som påverkar barnen eftersom de är i en liknande 

situation. Då kan de bli rädda och fundera mer på döden. Tamm (2003) menar att barn i 

denna ålder kommer till insikt att döden drabbar alla, även barn. Detta kan leda till att barnen 

får en personlig dödsångest. I ett fall blev intervjupersonen så pass ledsen vid frågan då den 

fick henne att fundera på vad som skulle hända henne om hennes mamma dog att hon började 

gråta. 
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I: Tänker du ofta på döden? 

Sara 10 år: Ja för en gång drömde jag något jättehemskt att man kunde 

räkna ut hur gammal man blir och så blev jag bara tretton. Det var inte 

så roligt. 

I: Är det något du tänker på ofta? 

Sara 10 år: Om den drömmen ja och jag tänker på om det händer. 

 

 
5.1.6 ”När jag blir arg” 

 

Barn tänker på döden vid olika tillfällen beroende på vilka tidigare erfarenheter de har. Ofta 

kommer det fram när de blir arga eller ledsna men även när de ska gå och lägga sig. När de 

ska lägga sig är de ensamma och det är då sådana tankar kommer fram. 

 
I: Tänker du ofta på döden? 

Anna 7 år: Nej. 

I: Inte alls? 

Anna 7 år: Ibland 

I: När då? 

Anna 7 år: Hmm 

I: Finns det något speciellt tillfälle? 

Anna 7 år: När jag blir arg. 

 

 Enligt Foster ( 1990) har barn i denna åldern ingen klar begreppslig förståelse för döden, 

”jag ska döda dig” kan en arg 6-åring säga. Detta kan förklara varför hon tänkte på döden när 

hon var arg. 

 
I: Tänker du ofta på döden? 

Stina 10 år: Ibland gör jag det. 

I: När då? 

Stina 10 år: När jag är själv. 

  

I dagens samhälle skildrar massmedian döden nästan varje dag från krig och katastrofen 

världen över. Detta gör att barnen kommer i kontakt med döden varje dag genom att deras 

föräldrar eller dem själva råkar titta på det eller läsa det.  
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I: Tänker du ofta på döden? 

Petter 10 år: Nej. 

I: tänker du på döden ibland? 

Petter 10 år: Någon gång kanske. 

I: När då? 

Petter 10 år: Ja, när man ser i tidningen att någon dött.  

 

 

5.1.7 ”Jag tror att vi kommer få en återuppståndelse på jorden” 

 

De barn som var medlemmar i Jehovas vittnen hade en klar bild om vad som händer efter 

döden. De kunde beskriva mer ordagrant om döden och vad som händer sen. Detta för att man 

i denna religion har ett klart budskap om ett liv efter döden i deras skrifter.  

 
I: Vad tänker du på när du hör ordet döden? 

Per 10 år: Ja att man försvinner. 

I: Var försvinner man då? 

Per 10 år: Ja, jag är med i Jehovas vittne så jag tror att vi kommer få en 

återuppståndelse på jorden. 

I: Hur ser jorden ut då? 

Per 10 år: Som nu fast utan onda människor och sånt och alla djuren är 

snälla. 

I: Varför dör man? 

Per 10 år: (Lång paus) För att de första människorna syndade och så blev 

Gud arg på dem och så fick alla dö sen och sen ska han göra så att alla goda 

människor får uppstå igen sen.  

 

Pojkens svar stämmer bra överens med Jehovas vittnes tro på vad som händer efter döden. Han 

berättar om hur de döda ska återuppstå till en ny jord. Han berättar också om Guds vrede över 

människornas synd och att synden leder till att vi människor dör.  

 

5.2 Intervju med rektorer 
 

5.2.1 ”Ja, vi har alltså två planer” 

 
Enheterna hade olika planer för olika verksamheter. På skolan i Skåne hade de en plan för 

skola och fritidshem och en andra för dagishem och dagbarnvårdare medan på skolan i 
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Blekinge hade en för grundskolan och en för grundsärskolan. Detta visar tydligt på en 

medvetenhet hos skolorna om att det behövs utarbetade planer om det skulle hända några 

olyckor eller dödsfall. På de olika skolorna fanns det en krisgrupp som arbetade fram en plan 

för krishantering.  

 
I: Är krisgruppen på skolan väl insatta? 

Rektor 2: Det är min avsikt att gruppen träffas ett par gånger om året så man 

håller sig up to date dessutom vet personalen om det här också. De har varit 

med om utarbetandet av planen. 

 

Krisplanerna på skolorna var väl utarbetade det stod klart och tydligt vilken som hade ansvar 

för vad. Detta för att när krisen väl inträffar så ska allt kunna flyta på och alla ska veta sin roll. 

Just detta föreslår Dyregrov och Raundalen (1995) i sin modell för hur en krisplan kan se ut.  

 

5.2.2 ”Vi har gjort upp olika scenarier för vad som kan hända” 

 
Det är viktigt att identifiera tänkbara situationer som kan inträffa så att man är väl förberedd 

när det väl inträffar (Dyregrov, Raundalen,1995). Båda skolorna hade gjort upp tänkbara 

scenarier för olika krissituationer som kunde tänkas inträffa (se bilaga 1 och 2).  

 
Rektor 1:Vi har gjort upp planer på olika scenarier. Vad som händer om en 

stor trafikolycka inträffar där barn är inblandade, om föräldrars död, vad 

som händer om ett barn dör som går på skolan eller om personal dör. Då vet 

vi ungefär hur vi ska träda in och vilka roller vi ska ha.  

 

När en olycka inträffar är risken stor att man inte tänker klart och därför är det bra att man i en 

sådan situation kan ta fram krisplanen och följa den till punkt och prickar.  

 
I: Har ni haft något fall där någon skadats eller dött? 

Rektor 2: … däremot jobbade jag på en annan skola innan där en förälder 

begick självmord. Så där hade vi den pärmen och det var ett stort stöd med 

utarbetade rutiner hur vi skulle agera. 
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5.2.3 ”Så man inte behöver springa runt och söka” 

 
De båda skolorna hade förberett material som kunde användas vid efterarbete av 

olyckor/dödsfall. Detta material bestod bland annat av ljusstakar, fotoramar, böcker som 

behandlar döden, anteckningsböcker samt dikter. På skolan i Blekinge upprättas dessutom ett 

sorgerum som används som ett slags bearbetningsrum där man kan ta farväl av den avlidne. 

Men rummet kan även användas till stilla meditation och funderingar. 

 
Rektor2:….här finns då en låda där det finns levande ljus och exempel på 

dikter och musik så att man inte behöver springa runt och söka utan bara tar 

en färdigpackad låda. 

  
Vi såg att båda skolorna hade en väl utarbetad krisplan och att de har gjort allt för att underlätta 

arbetet om det skulle inträffa något.  

 

5.2.4 ”Ja, det är krisgruppen, kurator och skolsköterska” 

 
När en olycka inträffar kan det påverka ett barn på många olika sätt och då räcker inte alltid 

den vanliga personalen till utan man får kalla in specialutbildade personer som till exempel 

kurator, psykolog eller skolsköterska. Även vid utarbetandet av krisplaner kan kurator och 

skolsköterska ingå.  

 
Rektor2: Ja, det är alltså krisgruppen, kurator och skolsköterska. Sedan har vi 

också kommunens kristeam som kan kallas in och vi har sjukhus och kyrkan.  
 
Rektor1: I kommunen finns också en Posum-grupp. Det är en grupp för 

psykiskt- och socialtomhändertagande vid stora olyckor och katastrofer. 

Gruppen består av personal från skolan, IFO, kyrkan, närpolisen och 

räddningstjänsten. 

 

Detta visar att skolan inte bär hela ansvaret för ett barns välbefinnande utan de kan få 

expertishjälp. Även Dyregrov och Raundalen (1995) påpekar vikten av att få utomstående 

hjälp.  
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5.3 Slutsatser 
Efter arbetet med resultatdelen har vi kommit fram till dessa fakta:  

• Det finns skillnad på hur barn ser på döden i olika åldrar. 

• Skolorna är förberedda om ett barn, personal eller förälder skulle dö. 

Beredskapsplanerna tar upp hur de ska gå tillväga. 

• Det finns genusskillnader. 

• Döden är fortfarande främmande för barnen. 
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6. Diskussion 
 

När vi först började med att skriva om detta ämne hade vi vissa förutfattade meningar om vad 

vi kunde få för resultat. I vår problemprecisering hade vi följande frågor: 

 

1. Vilken skyldighet har skolan när döden inträffar plötsligt i en klass. Vad har läraren för roll 

och hur ska personalen på skolan arbeta före och efter en krissituation.  

2. Hur ser genusperspektivet ut? 

3. Hur ser barn på döden i olika åldersgrupper. 

 

6.1 Metoddiskussion 
När intervjuerna på skolan i södra Skåne skulle genomföras blev det lite tekniska problem 

med inspelningsapparaten och vissa intervjuer troddes vara försvunna. Då fick nya göras och 

det var inte enbart med samma barn som första gången. Men när bandet sedan spelades upp i 

en annan bandspelare upptäcktes att de inte var försvunna. Så vi kan ibland hänvisa till några 

av dessa. Men de har inte tagits upp under resultatredovisning för det skulle bli alldeles för 

många.  

 

Det var inga problem med att få tillstånd av föräldrarna att intervjua barnen bortsett från två 

som inte godkände det. Men däremot var det en mamma som under ett föräldrasamtal sa att 

hon hade velat att vi skulle förvarna henne innan vi hade intervjun med hennes barn eftersom 

detta samtal hade väckt många tankar kring ämnet och hon hade velat vara förberedd på dessa 

frågor. Vi förstår hennes resonemang men vi anser att vi hade förvarnat om att intervjun 

skulle äga rum och att vi då inte behövde säga vilken dag vi skulle göra den. För övrigt gick 

intervjuerna bra. Vi kände att vi hade byggt upp en ”förtroende relation” till de intervjuade så 

att vi kunde ställa dessa typer av frågor till dem. När vi intervjuade barnen försökte vi vara så 

objektiva som möjligt men med en subjektiv tolkning. Precis som hermeneutiken säger. Men i 

vissa situationer där barnet satt tyst eller inte hade något svar så gav vi dem olika alternativ 

som vi trodde kunde inträffa och sedan frågade vi barnet vad det ansåg. Detta tror vi kan ha 

påverkat vissa svar och nu i efterhand kan vi tycka att vi borde ha tagit tystnaden som ett svar. 

När vi nu i efterhand analyserar svaren ser vi att vi kunde ha byggt vidare på barnens svar och 

ställt fler följdfrågor för att få en bättre bild av hur de tänkte. Detta var första gången vi gjorde 

en intervju så det är mycket man ska tänka på och man lär sig av sina misstag. Nästa gång vi 
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gör en kvalitativ undersökning så är vi bättre förberedda och vi kommer att kunna få ut mer av 

en intervju.  

 

I vår undersökning har vi inte fått några svar på hur barn bearbetar sorg. Vi valde att inte prata 

med barnen om hur de bearbetar sorg för vi fick våra svar från tidigare forskning. Tidsmässigt 

trodde vi inte att vi skulle hinna med att intervjua och analysera barns bearbetning av sorg. 

I litteraturen står det om vikten av sorgegrupper, olika faktorer som kan påverka hur ett barn 

reagerar på sorg samt vilka känslor som kan uppkomma. Vi känner oss nu mera beredda på 

vad som kan komma och vilka tecken vi ska leta efter hos barn i sorg.  

 
6.2 De mindre barnen 
 

Med de mindre barnen trodde vi att deras svar skulle bli ”jag vet inte”, ”ingen aning” eller 

helt enkelt en axelryckning. Vi trodde att detta ämne var för abstrakt för dem och att de skulle 

ha svårt att prata om det. De enda erfarenheter de skulle ha kring detta var medians påverkan 

samt böcker och tv-spel, undantaget för de barn som har kommit i kontakt med döden genom 

anhörigs eller ett husdjurs bortgång ansåg vi. Enligt Foster (1990) skulle barn i åldern 5-7 inte 

ha någon begreppslig förståelse för döden. De för lätt ihop konkreta händelser med döden 

t.ex. döden är när någon blir skjuten eller när man ligger i graven. I denna ålder börjar barnen 

även fundera över varför vi dör och vart de döda hamnar sedan. Tamm (2003) säger även att 

många barn tror att de döda kommer igen och de kan därför vara rädda för spöken och andra 

varelser. Detta fick vi bekräftat i våra intervjuer då många barn kopplade döden till att bli 

skjuten och att ligga i graven. En flickas svar som inte har blivit redovisat på grund av 

tekniska problem sa ”det är omöjligt att man kommer till himlen och om man blir mördad då 

spökar det för att de inte får ro i graven”.  

 

6.3 De äldre barnen 

 
Av de äldre barnen trodde vi att vi skulle få mera utförligare svar. Enligt Foster (1990) är det 

först i åldern 8-12 som barnen förstår att döden är definitiv och att man inte kommer tillbaka. 

Livet tar slut. Detta gör att dessa barn får ett intresse för vad som händer med kroppen efter 

döden och hur begravningar går till. Det kan också hända att vissa barn kan känna en 

personlig dödsångest. Vi såg att de äldre barnen hade svårare att prata om detta ämne, vilket 
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vi tror har att göra med deras insikt om att livet verkligen tar slut. En flicka sa: ”En gång 

drömde jag något jättehemskt, att man kunde räkna ut hur gammal man blir och så blev jag 

bara tretton. Det var inte så roligt”. Detta tyder på att våra resultat stämmer överens med 

Foster (1990).  

 

6.4 Åldersskillnader  
 

Vi har kommit fram till att skillnaden mellan de två åldersgrupperna som vi intervjuade är att 

de yngre barnen pratade mer öppet om deras tankar kring döden medan de äldre barnen var 

mer reserverade. Vi tror att detta beror på att de äldre barnen har en djupare insikt i området 

och därför svårare att diskutera om döden. Ämnet blir mer känsligt för dom. De yngre barnen 

associerade döden med våld medan de äldre barnen sa att man dör av sjukdomar och 

ålderdom.  

 

6.5 Genusskillnader 
 

Vi trodde också att det skulle finnas skillnader mellan könen. Vi trodde att pojkarna skulle 

prata mer om döden, då främst genom deras lekar och tv-spel.  Men enligt Johansson, Larsson 

(1976) så skulle vart fjärde barn vilja prata mera om döden men då främst flickor. Här 

använder de begreppet döden ofta och utan någon egentlig uppfattning om vad det är. 

Flickorna skulle ha ett annat förhållningssätt till döden eftersom de inte har dessa våldsamma 

lekar och tv-spel. Men hur de egentligen såg på det var vi lite osäkra på.  

 

I våran undersökning fick vi fram att de yngre pojkarna var mycket inne på våld som ett sätt 

att dö medan de äldre pojkarna ansåg att man dör när man är sjuk och gammal. De yngre satt 

ofta och spelade tv-spel med mycket våldinslag och de associerade döden till våldet i spelen. 

Men i övrigt pratar de inte så mycket om det utan använder det bara i sina lekar. Här tänkte 

flickorna mycket annorlunda de tänkte ofta på döden främst när de var ensamma. Men vi fick 

fram att de inte ville prata om döden. Frågan är varför de inte vill prata om det, det kan vara 

att det fortfarande är lite tabubelagt och att de känner detta från sina föräldrar när de någon 

gång tar upp det med dem. I Hartman (1994) står det att de vuxnas osäkerhet kring ämnet 

döden smittar av sig på barnen och de lär sig snabbt att man inte ska prata om det. Men det är 
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ändå viktigt att vi som vuxna vågar prata om döden med barnen. Detta för att ta bort 

tabustämpeln som väcker ånger och rädsla hos barnet.   

 

6.6 Barns tankar om himlen 

 
Under våra intervjuer kom vi in på himlen med vissa barn och hur den såg ut. Här svarade de 

att man kommer till himlen när man dött. När vi ställde följdfrågan hur ser himlen ut var det 

inte någon som hade den kristna ”paradissynen” vilket vi trodde de skulle ha. Det var en som 

sa att det ”finns moln och sånt” en annan sa att det var ”blått man ser stjärnorna och sånt” det 

var en annan som sa ”den är blå, ibland svart”. De som kom till himlen var goda människor 

trodde barnen. Det var en som sa att djuren också kommer till himlen men att de har en egen 

avdelning. När man frågar dem hur himlen ser ut så är det himlen vi ser när vi tittar ut igenom 

fönstret och inte paradissynen.  

 

6.7 Medians påverkan 
 

Vi trodde att medians roll har haft betydelse på hur barn ser på döden. Under en av de 

intervjuer som inte har redovisats fick vi detta bekräftat genom att ett barn kom in på 

Beslanhändelsen. Det tog en liten stund innan vi förstod att det var just denna händelse barnet 

syftade på. ”Att det är sånt där alltså när dom dog var det lite synd, det var föräldrar och 

bebisar. Jag tänker alltid på att det var synd att dom dör för de har en rolig skola, för det ser 

man ju på TV”. Detta visar tydligt att när barn ser nyheterna på TV funderar de mycket över 

vad som sker. I andra intervjuer fick vi även fram att barnen tänker mer på döden när de ser 

på TV och nyheter. Då ser de alla krig och svälten i världen. Ett annat barn tänkte mer på 

döden när han läste tidningen att någon har dött. Tamm (2003) påpekar även att döden 

kommer in i barnens liv genom döden. Döden visar sig då vara våldsam men han menar dock 

att barnet kan se skillnad mellan död på TV och död i verkligheten. Barnen blir ändå skrämda 

av massmedias grymma skildringar av döden. Detta är även en anledning till varför de yngre 

barnen associerar döden med våld.  
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6.8 Skolans beredskapsplaner 
 

Varje skola bör ha en beredskapsplan om det skulle inträffa en olycka. Vi fick se dessa planer 

på våra praktikskolor under intervjun med skolans rektorer. Dessa planer stämde bra överens 

med Dyregrovs och Raundalens (1995) modell. I planerna står det klart och tydligt hur 

krisgruppen ska agera i olika scenario men det står väldigt lite om hur man sedan kan arbeta 

efter en olycka inträffat, i den andra står det inte alls. Dessa planer kan se lite olika ut och 

variera utifrån skolornas behov. När vi jämförde de olika planerna från de olika skolorna så 

såg vi just detta. Dessa planer kan ni titta på i bilaga 1 och 2.  

 

6.9 Hur vi vill arbeta med ämnet döden i skolan 

 
Viktigt, enligt oss, är att man får bort den skeva bilden som videofilm - och tv-spelsvåldet 

speglar. Att man har en diskussion om detta men även om det händer något på nyheterna som 

t.ex. gisslandramat i Beslan. Enligt Vygotsky så lär barnet sig genom all slags kommunikation 

och om vi samtalar om våldet så kan vi skapa en annan förståelse för det. Under vår praktik 

hade vi på skolorna en tyst minut för de drabbade, men ingen diskussion. Så vissa barn 

förstod inte riktigt meningen med det hela. I den ena handlingsplanen stod det längst bak en 

lång lista på barnböcker som behandlar ämnet döden som kan användas, även folksagor och 

böcker för lärare om hur man upplever sorg (se bilaga 2). Vi tycker det är viktigt att man läser 

en bok som behandlar döden t.ex. Bröderna lejonhjärta och diskuterar handlingen med barnen. 

Att man låter dom få fram sina tankar om ämnet. Vi vill få bort tabustämplen genom att 

diskutera om döden och låta barnens tankar komma fram. Vi som vuxna får inte vara rädda 

för att diskutera det med dem. När det händer något på tv eller står något i tidningen som 

påverkar dem på ett eller annat sätt är det viktigt med att ta upp det. Enligt vår teori tänker vi 

oss att man kan ha ett tema kring ämnet döden där barnen kan skriva dikter, måla teckningar 

eller läsa böcker. Även ta upp olika religioners syn på döden för att barnen ska få se att det 

finns olika uppfattningar om vad som händer en människa efter döden både kroppsligt och 

själsligt.  
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7. Sammanfattning 
 
Nu när arbetet är färdigt kan vi säga att det har varit mycket intressant att läsa om sorg och 

barns reaktioner samt att göra våra intervjuer med barnen. Vi tycker att ämnet vi valt har varit 

mycket lärorikt och vi tror att detta kommer att bli oss till hjälp i vår kommande roll som 

lärare. Huvudsyftet med vårt arbete var att ta reda på hur barn i olika åldrar ser på döden. 

Sekundärsyftet var också att undersöka hur beredskapsplanen ser ut på olika skolor och vilken 

skyldighet skolan har när döden inträffar plötsligt. I litteraturdelen har vi skrivit om hur man 

ofta tabuförklarar döden men där står också att man inte ska göra detta utan att det är viktigt 

att vi vuxna samtalar med barnen kring detta ämne. Media gör att barn hela tiden kommer i 

kontakt med döden och därför är det viktigt att vi finns där och hjälper dem att förstå. Barn 

har en medfödd förmåga att hantera det jobbiga men inte utan vuxna runt omkring. Vi har 

även skrivit om barns uppfattning om döden i olika åldrar. Vi redogör för hur barnens 

begreppsliga förståelse ser ut och vad som är utmärkande för de olika åldersgrupperna. Vi 

skriver även om hur barn kan reagera på döden och sorgen. Där tar vi upp exempel på hur 

barn kan få hjälp med sin sorg i så kallade sorgegrupper. Litteraturen tar upp 

beredskapsplaners upplägg och struktur. Vi har fått förståelse för varför beredskapsplanerna 

är så viktiga. I den empiriska delen beskriver vi vilken metod vi har använt oss av. Vi valde 

att göra intervjuer för vi ansåg att det var mest givande. Vi har gjort intervjuer med rektorer 

och barn i olika åldrar för att få svar på våra frågor. Svaren skiljde sig från litteraturen och det 

har gjort det hela väldigt intressant. Barn tänkte inte lika mycket på döden som litteraturen 

påstod. Men när det gäller genusskillnader så hade vi en förförståelse om att pojkar skulle ha 

en mera våldsam bild av döden än flickorna. Detta visade sig vara riktigt. Vi såg även att det 

fanns skillnader mellan de olika åldersgrupperna. De yngre barnen relaterade döden till mera 

våldsamma händelser som median ofta speglar medan de äldre relaterade det till ålder och 

sjukdom. I diskussionen har vi först beskrivit hur vi tyckte att intervjun gick senare har vi 

diskuterat våra resultat med tidigare forskning. Vi har även skrivit om hur vi skulle vilja 

arbeta med ämnet döden i skolan.  
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