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Abstrakt 
 
Arbetet behandlar barns tankar och känslor kring kris och sorg, sett ur deras perspektiv. Även 
hur man enligt barnen ska möta dem då de befinner sig i en svår situation tas upp. 
Empiriinsamlingen genomfördes genom kvalitativa gruppintervjuer med barn i förskola och 
skola. Det som starkast framkom under arbetet var att barnen vill bli mötta på väldigt olika 
sätt. Detta innebär att man som pedagog måste vara öppen för olika reaktioner och ta sig tid 
att möta barnet samt våga bryta den vardagliga verksamheten.  

 
 
 
Nyckelord: barns perspektiv, förskola och skola, kris och sorg, möta barn.  
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1 Inledning 

 

”På nästan alla skolor inträffar varje år något som förändrar livet för dem som drabbas” 

(Skolverket, 2000, s. 5). Att hindra barn att uppleva jobbiga saker under deras uppväxt som de 

kanske egentligen inte riktigt förstår, är en omöjlighet. Ansvaret att lyssna på deras berättelse 

och möta dessa barn vilar på de vuxna. För att möta barnen i samtal måste vuxna ta initiativ, 

ibland många gånger, till att prata med barnen. För att få barnet att öppna sig är det viktigt att 

man visar att man är intresserad av att lyssna på vad det har att säga (Bøge och Dige, 2006).  

 

Arbetet kommer att handla om barns uppfattningar om begreppet kris och sorg, främst i form 

av någon typ av förlust. Vi kommer att koncentrera oss på detta sett ur ett barns perspektiv. 

Jämförelserna kommer att göras mellan barnen i dagens förskola och skola för att se om 

uppfattningarna skiljer sig åt beroende på vilken verksamhet de befinner sig i.  

 

”Ett barn som drabbats av det otänkbara vill inte bli bemött, det vill bli mött.  

Sorgen har sin egen vindlande väg genom dalar och bergspass, upp på höjder  

och ner igen. Ta av dig uniformen, lägg undan krisplanerna, öppna hjärta och  

händer. Var dig själv och se människan” (Gustafsson, 2006, s 19).   

 

Det är viktigt att inte blanda ihop begreppen bemöta och möta. Barn i kris och sorg vill inte 

bli bemötta, de vill bli mötta. Det viktigaste här är att man visar medmänsklighet (Gustafsson, 

2006).  Skillnaden mellan att möta och bemöta är, som vi uppfattar det, att möta handlar om 

ett samspel mellan individerna. Detta till skillnad från att bemöta som mer känns som en 

envägskommunikation, i det här fallet mellan pedagog och barn.  

 

Utifrån egna erfarenheter av krissituationer som involverar barn, har vi insett att kunskapen 

att kunna möta barn i dessa situationer varierar kraftigt. Som blivande pedagoger anser vi att 

det är viktigt att kunna möta barn i kris på ett tillfredsställande sätt. För att kunna göra detta 

menar vi att man behöver känna till barnens perspektiv. Genom intervjuer med barn ute på 

fältet och bearbetning av deras svar hoppas vi kunna utveckla goda kunskaper och förståelse 

inom detta område.  

 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, 

står det att man ska möta den enskilde individen där den befinner sig 
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(Utbildningsdepartementet, 1998). Av den anledningen är det viktigt att man kan sätta sig in i 

andras perspektiv. För att kunna föra ett bra samtal behöver man därför kunna inta barnens 

perspektiv och kunna möta dem på deras nivå. Samspel är därför helt nödvändigt för all 

kommunikation individer emellan (Arnér och Tellgren, 2006).  

 

Arbetsfördelningen gällande detta arbete kommer att vara fördelat lika mellan författarna. All 

producerad text kommer att tas fram tillsammans. Intervjuerna kommer däremot att 

genomföras var för sig, vilket förklaras närmare under metodavsnittet.  

 

 

1.1 Definition av begreppet kris   

”Ordet kris kommer från grekiska krisis och betyder plötslig förändring avgörande vändning, 

ödesdiger rubbning” (Andersson och Ingemarsson, 1994, s. 52). Författarnas definition av 

begreppet är följande: 

 

”En krissituation är en yttre händelse av en sådan art att vi upplever att våra liv,  

vår trygghet, vår sociala identitet och våra livsmål är allvarligt hotade.  

Krisen innebär en situation där våra tidigare erfarenheter och reaktionssätt inte  

är tillräckliga för att vi ska bemästra situationen” (Andersson och Ingemarsson,  

1994, s.14).  

 

Nationalencyklopedins definition av ordet kris är ”psykologisk kris, reaktionen på en 

livssituation där individens tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att han/hon skall kunna 

bemästra situationen utan ett betydande psykiskt lidande” (Nationalencyklopedin, band 11, s. 

415-416, 1993 ). 

 

 

1.2 Definition av begreppet sorg 

Enligt Nationalencyklopedin är sorg ”reaktion på förlust, vanligen av en avhållen närstående. 

En likartad reaktion kan uppträda efter förlusten av husdjur eller ägodelar med 

affektionsvärde eller efter amputation av ett bröst, en extremitet eller andra kroppsdelar. Sorg 

är en form av traumatisk kris…” (Nationalencyklopedin, band 17, s. 75, 1995). Andra 

exempel på sorg kan vara att mista kontakten med sina föräldrar exempelvis genom en 

skilsmässa eller att ha ett handikapp (Kihlman, 1998).  
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1.3 Vår definition av kris och sorg  

Vad vi anser vara kris och sorg är grundade på de tidigare nämnda definitionerna. Det vill 

säga att kris är då en händelse inträffar i våra liv, och som vi på något sätt känner oss hotade 

av (Andersson och Ingemarsson, 1994). Sorg är en förlust av någon/någonting som stått 

personen i fråga nära (Nationalencyklopedin, 1995). Vi vill här också påtala att vi menar att 

till exempel ett borttappat gosedjur, är kris eller sorg om det upplevs så av barnet. Detta även 

om det ofta uppfattas som en petitess av vuxna. Enligt våra uppfattningar av kris och sorg kan 

begreppen vara svåra att skilja åt. En sorg kan leda till en kris och en kris kan vara en sorg. 

Med detta vill vi poängtera att det enligt oss, i vissa fall kan vara svårt att avgöra om det är en 

kris eller sorg. Därför har vi valt att använda oss av båda begreppen i detta arbete.   
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2 Syfte 

 

Vårt syfte med detta arbete är att studera hur barn beskriver sin upplevelse vid kris och sorg, 

detta sett ur ett barns perspektiv. Med hjälp av deras perspektiv vill vi nå förståelse för hur de 

vill bli mötta i en, för dem, svår situation. Vi anser att detta kan vara till stor hjälp vid 

utformningen av skolans beredskapsplaner. Jämförelser mellan förskola och skola, känns 

intressant att göra för att utröna eventuella skillnader mellan barnen i de olika 

verksamheterna. För att kunna besvara våra nedanstående frågeställningar kommer 

gruppintervjuer att göras med barn ute på fältet. Vi kommer även att studera vad forskare och 

andra inom bland annat psykologin säger om krissituationer.  

 

 

2.1 Frågeställning 

• Hur säger sig barn uppleva känslor i kris och sorg?  

 

• Hur säger sig barn vilja bli mötta i kris och sorg? 

 

• Skiljer upplevelserna sig åt mellan barn i förskola och skola? 

 

• Är utformningen av beredskapsplanerna skrivna på så sätt, att de passar barn, sett  

utifrån deras perspektiv?  
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3 Tidigare forskning 

 

Att hitta tidigare forskning som är relevant för vår frågeställning, har visat sig inte vara 

speciellt enkelt. I den tidigare forskning som här tas upp, vill vi redovisa vad den idag, 

tillgängliga litteraturen säger. Härmed är det inte sagt att vi instämmer till fullo. I slutet av 

detta kapitel finner ni vårt förhållningssätt till litteraturen. 

  

 

3.1 Traumatiska händelser i ett barns liv 

Det finns en mängd händelser i ett barns liv som kan komma att orsaka kris och sorg. Det kan 

vara händelser såsom en närstående som avlider, en skolkamrat som begår självmord eller att 

de själva har varit med om en olycka (Dyregrov, 1997).  

 

Händelserna behöver inte vara fullt så dramatiska som ovanstående exempel, men kan ändå 

upplevas som en kris eller sorg. Det kan vara sådana saker såsom att barnet är överviktig eller 

har en avvikande klädstil gentemot sina kamrater. Dessa saker kan göra att barnet blir utsatt 

från allt från små kommentarer till mobbing. I vilket fall så är det något som kan traumatisera 

barnet under lång tid, rentav för resten av livet (Cullberg, 1996).  

 

 

3.2 Krisreaktionens faser 

I den forskning som vi tar del av, framgår det att man genomgår fyra olika faser när man 

befinner sig i en kris. Dessa faser är chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och 

nyorienteringsfas. Detta gäller för den traumatiska krisen. Med traumatisk kris menas en 

reaktion på något som vi själva inte kan rå på, som påverkar vår livssituation (Hammarlund, 

2001).  

 

Nedan följer en kortare beskrivning av de fyra olika faserna enligt Andersson och 

Ingemarsson (1994):  

 

Chockfas: Denna fas varar allt från ett kort ögonblick till några dygn. Det är här svårt för den 

drabbade att ta till sig händelsen och att förstå den. Smärtan stängs ofta ute och man kan agera 
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med ett lugn, bli hysterisk eller uppvisa förvirring. Tillsammans med smärtan stänger den 

drabbade ofta även omgivningen utanför.     

 

Reaktionsfas: Den drabbade kan inte längre förneka det inträffade. I denna fas uppkommer 

ofta frågor så som varför och varför just jag? Nu försöker den drabbade förstå och hitta någon 

mening med varför det som hänt hände.     

 

Bearbetningsfas: Här försöker den drabbade återigen blicka framåt. En mera öppen 

inställning till att gå vidare och finna nya vägar framträder.     

 

Nyorienteringsfas: Nu har den drabbade accepterat det faktum som har hänt. Händelsen finns 

kvar inombords, men nu som ett smärtsamt minne. Detta är dock inget hinder för den 

drabbade att nyorientera sig och fortsätta framåt i livet.    

 

 

3.3 Teorier kring barns sorgearbete  

Det finns olika teorier kring sorgarbete rörande barn. Vi kommer kort att gå in på tre olika 

teoretiker och deras teorier som Karlsson (1977) har tagit upp. Visserligen är det äldre 

forskning, men då det är tre väldokumenterade teoretiker anser vi att de är viktiga att ta del av.  

 

De tre teoretikernas tankar vi har tagit del av är Robert Furman, Anna Freud och John 

Bowlbys. Alla är överens om att sorgearbetet på något sätt är uppdelat. Furman menar att det 

finns två avgörande faktorer för sörjandet medan Freud och Bowlby delar in processen 

stegvis. Freud använder sig utav två delar medan Bowlby delar in sorgearbetet i tre faser.  

 

Den första delen i sorgearbetet är teoretikerna eniga om. Det innebär att barnet är tvunget att 

acceptera faktum att någon har försvunnit från dess värld. Furman menar att då de insett 

faktum har de uppnått den så kallade objektkonstansen, vilket betyder att objektet, i det här 

fallet den bortgångne personen finns kvar som en inre bild hos barnet. Med detta hävdar han 

att detta sker då barnet accepterat förlusten och istället skapar den inre bilden. Han poängterar 

dock att innan detta sker måste barnet förstå vad begreppet död innebär.  
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Vad som sker efter den så kallade acceptansen är de oeniga om. Freud anser att det i den 

andra delen handlar om att barnet kan ta till sig den försvunnes egenskaper. Genom detta kan 

barnet identifiera sig med den saknade och detta kan sedan hjälpa barnet att gå vidare och 

skapa nya relationer. Bowlby menar också att barnen efter ett tag är redo att skapa nya 

relationer, dock inträffar detta enligt honom, i den tredje och sista fasen. Innan detta inträffar, 

menar han att det finns en uppenbar fara att barnet hamnar i en fas av hopplöshet. I denna fas 

är det stor risk att barnet stänger inne sina känslor och avskärmar sig från omvärlden.  

 

De tre teoretikerna har olika ideér gällande vid vilken ålder ett barn börjar känna sorg. Deras 

synpunkter går kraftigt isär. Furman påstår att barn inte kan känna sorg förrän de är cirka fyra 

år. Detta i samband med att objektkonstansen är uppnådd. Freud menar att barn under två år 

inte kan sörja. Detta till skillnad från Bowlby som anser att barn redan vid sex månaders ålder 

kan sörja.   

 

 

3.4 Reaktioner hos barn med sorg 

För att kunna förstå att ett barn har sorg, menar vi att det är viktigt att känna till olika typer av 

reaktioner som kan uppstå i en sådan situation. Forskning gjord senare än det som föregående 

kapitel behandlar, tar upp olika typer av reaktioner. Dessa kan liknas vid de tidigare teorierna 

kring barns sorg. 

 

Dyregrov och Raundalen (1995) menar att något som är viktigt att tänka på är att vuxna ofta 

undervärderar barns reaktioner på en krissituation. Deras upplevelser är ofta starkare än vad 

man tror och de är betydligt mer medvetna om vad vi pratar om och hur vi reagerar på den 

situation som uppstått.  

 

Upplevelser kring barns reaktioner varierar mycket beroende på dess ålder. Alla som jobbar 

med barn måste därför kunna sätta sig in i hur barn i varierande åldrar kan tänkas uppleva 

svåra situationer (Andersson, 1995). Även mycket små barn i åldrarna 0-3 år kan reagera 

starkt när någon nära försvinner. Denna reaktion yttrar sig främst genom att de kan känna sig 

övergivna och lämnade. För de barn som ännu inte har något talat språk yttrar det sig främst 

genom kroppsliga reaktioner. Många kan bli otröstliga och klängiga. I de svårare fallen kan 

det även leda till att barnen nästan blir apatiska. Då barnen blir något äldre, 4-7 år, blir det 
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som sker något mer konkret, de försöker förstå. Exempelvis vid ett dödsfall ses den döde 

fortfarande som en person som numera ”bor i himlen”. Det är viktigt att berätta om händelsen 

för barnen. Gör man inte det skapar barnet ofta själv ett orsakssammanhang. Ibland ger 

barnen sig själva skulden, exempelvis att det är deras fel att mamma har dött (Bris, 2007).  En 

form av reaktion kan då vara att de skuldbelägger sig själva. Barn i sorg tänker ofta på saker 

de inte hunnit med att göra med den förlorade. Sättet de yngre barnen skuldbelägger sig själva 

på kan vara att de känner att det är deras fel att personen gått bort. Ett exempel kan vara att 

barnet tidigare har tänkt onda tankar om den förlorade och detta kan få barnet att tro att det är 

anledningen till att personen gått bort (Dyregrov och Raundalen, 1995). En reaktion som ofta 

kommer över dessa barn, är rädsla för till exempel mörker. De kan även få fysiska reaktioner 

så som ont i magen eller huvudvärk. Det konkreta tänkande fortsätter även då barnen blir 8-12 

år. Dock sker en mental utveckling vid ca 9-10 – års åldern då barnen får en förståelse för att 

livet någon gång kommer att ta slut. Detta kan leda till dödsångest hos barnen då barnens 

självbild blir hotad och barnen känner sig hjälplösa. De inser att de inte är odödliga. För 

många barn blir tänkandet mer vetenskapligt och den döde slutar nu att vara i himlen (Bris, 

2007).  

 

 

 3.5 Vuxnas roll i möten med barn 

Idag vilar ett stort ansvar på förskola och skola. Det är där barnet befinner sig största delen av 

sin uppväxt. Där sker även, till en stor del, dess uppfostran (Bertolani och Andersson, 1998).  

 

Forskningen tar upp, att då en krissituation uppstår, behövs det en tydlig ledare för den grupp 

som är berörd. Det gäller självklart även i förskolan och skolans värld. De viktigaste 

egenskaperna att besitta som ledare i denna typ av situationer är att kunna skapa en 

medvetenhet och att vara ansvarsfull (Andersson och Ingemarsson, 1994). 

 

Som vuxen är det lätt att glömma bort att barnens perspektiv på tillvaron är annorlunda. 

Vuxna tänker ofta utifrån egna bilder och förutsätter att barnens är de samma. Det är här 

viktigt att försöka sätta sig in i barnens perspektiv för att kunna förstå deras upplevelser. 

Genom att göra detta förstår vi också att barnen i mångt och mycket läser de vuxnas 

kroppsspråk. De vuxna försöker ofta förskona barnen från den obehagliga verkligheten genom 

att förfina sanningen. Det många inte är medvetna om är att det istället kan förvärra 
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situationen för barnen, då vårt kroppsspråk inte stämmer överens med det vi säger. Barnen 

kan då känna sig mer ensamma och övergivna än de gjorde från början (Andersson, 1995). 

Något som det är viktigt att tänka på, är att barnens reaktioner på det inträffade inte alltid 

kommer i samband med händelsen. Många gånger kan de uppvisa reaktioner långt efter 

händelsen. Vuxna tänker då sällan på att det kan finnas ett samband med den tidigare 

inträffade krissituationen utan uppfattar barnet som exempelvis stökigt och oroligt (Dyregrov 

och Raundalen, 1995). 

 

Det gäller att som vuxen kunna möta barnen med öppen uppmärksamhet, utan egna tolkningar 

och värderingar. För att undvika större problem är det viktigt att möta barnen och tydligt visa 

att vi finns till hands redan från början. Det är vårt ansvar som vuxna att ta hand om barn i 

kris. Det är inte alltid en självklarhet för oss att barnen själva söker den hjälp de behöver, utan 

vi kan behöva uppmuntra barnen till hjälpande samtal. Det är viktigt att som vuxen inte 

strunta i problemet även om barnen just då inte visar intresse av att vilja prata. Ofta kan den 

viljan komma vid en annan tidpunkt och det är då viktigt att vara uppmärksam och ta tillvara 

på det tillfället (Bøge och Dige, 2006). Barnens omvärld har stor påverkan på deras 

utveckling. Det är därför viktigt hur man förhåller sig till olika situationer. Genom att bekräfta 

barnen och ge dem gensvar kan barnens självbild växa och läkning av såren påbörjas 

(Andersson, 1995).  

 

Pedagogernas förhållningssätt handlar bland annat om barnens rätt till sina egna liv. Om de 

får den rätten eller inte bestäms av mötet mellan vuxna och barn. Vad vi som pedagoger 

erbjuder barnen spelar roll för deras nyfikenhet och intressen. Att möta och stödja barnet är 

enligt författarna ett bra förhållningssätt gällande att ge barnet perspektiv på sig själv, och 

dess miljö runtomkring. Detta är viktigt för att kunna utvecklas (Bertolani och Andersson, 

1998). Många upplever att det är svårt att svara på en del av barnets frågor. Stora och svåra 

frågor anses vålla stora problem. Författarna ställer sig frågan om det kanske finns någon 

ålder på barnet, som avgör om man kan svara på dessa frågor eller inte. Deras svar blir att det 

inte finns det. De menar att då barnen är kapabla att ställa frågan, är de kapabla till att få ett 

svar på den. Det är som vuxen viktigt att man svarar på barnets funderingar. Frågorna som 

barnen ställer är ofta något som tynger dem, något de går runt och funderar på. För att kunna 

möta och hjälpa barn i kris och sorg är det viktigt att man sätter sig in i vad som skett. Man 

måste hjälpa barnet att förstå vad det är som händer runt omkring det. På så sätt ger man 

barnet en förutsättning till att få ett förhållningssätt för att se verkligheten (Bøge och Dige, 
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2006). ”Öppenhet om det som skett är det bästa stödet för barnet, oberoende av hur ledsamt 

eller traumatiskt det är för barnets del” (Bøge och Dige, 2006, s. 33). Något som vuxna alltför 

ofta gör i samband med en svår situation är att de väljer att hålla barnen utanför. Genom att 

göra detta så tycks vuxna tro att man gör barnen en tjänst, man håller det obehagliga från 

barnet och tror därför att man skyddar det (Hammarlund, 2001). 

 

När man möter ett barn i en kris- eller sorgesituation är det viktigt att komma ihåg att alla 

människor föds som egna sociala individer. Behovet att socialt kunna samspela med andra 

människor finns hos alla, däremot så är det behovet mycket varierande från individ till individ 

(Lind, 1995). Den här variationen hos varje individ gör att varje situation där man ska möta 

ett barn aldrig är likt en annan. Det innebär, att i en svår situation kan ett barn ha ett stort 

behov av närhet och beröring, medan ett annat barn helst inte vill ha någon form av kontakt. 

Som vuxen är det viktigt att man då inte bara tar för givet att varje barn är det andra likt. Det 

kan aldrig vara fel att fråga ett barn om det vill ha en kram, däremot är det fel att ta för givet 

att barnet vill ha det.  

 

Genom att få återuppleva en händelse genom leken, kan det skapa en helande effekt för 

barnen. Många gånger kan barnen behöva leka samma lek om och om igen. Ju fler gånger de 

får repetera och återuppleva det svåra som inträffat, desto mer kan de förstå det och 

därigenom blir händelsen mer acceptabel (Lindberg, 2006).  

 

Som pedagog, menar vi att det är viktigt att vi inte blir förskräckta när barnen leker hemska 

lekar i samband med en svår situation som inträffat. Det gäller alltså för oss att istället ta till 

vara på leken som ett verktyg för att barnen ska kunna bearbeta sina känslor och intryck. När 

barnen känner att de är redo att gå vidare så upphör oftast de hemska lekarna. 

 

En av grunderna i ett bra samspel mellan barn och pedagog är respekten för den andra 

individen. Respekt ska finnas där oberoende av individens ålder. Att visa respekt för barn 

innebär bland annat att pedagogen är lyhörd för barnets känslor och önskemål. För att ett barn 

ska kunna utveckla sin personlighet behöver det få sina behov och önskemål sedda. För ett 

barn i en kris- och sorgesituation kan det innebära att man faktiskt lämnar både planeringar 

och scheman åt sitt öde och bara ägnar sig åt barnet och dess behov. Att tänka på när man 

arbetar med barn är också att de många gånger kan bearbeta sina upplevelser genom leken 

(Lind, 1995). 
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För att en krissituation ska flyta så problemfritt som möjligt så krävs det en bra ledare. En 

ledare som tar hand om såväl elever som personal samt ser till att allt arbete med den 

pågående krissituationen fungerar som det ska. Det finns några olika former av ledarskap som 

alla behövs för att skapa den ultimata ledaren vid krissituationer (Dyregrov, 2006). Nedan 

följer en kort beskrivning av ovanstående författares olika typer av ledarskap: 

 

Informationsledarskap: För att informationen kring den uppstådda krissituationen ska 

fungera och uppdateras, krävs god informationsledarskap. Något som människor, berörda av 

en kris, är i stort behov av är just information. Att få information kontinuerligt är en viktig sak 

som kan göra att de drabbades oro minskar något. Utan denna fortlöpande information är det 

lätt hänt att de drabbade kan känna sig utanför och bortglömda. Informationsledarskap 

innefattar också bland annat att man handhar information om vilka reaktioner som kan 

förväntas av de drabbade samt hur de kan stödja varandra. Likaså innebär det att man har 

vissa strategier om stresshantering. En krissituation är ofta väldigt stressande för de 

inblandade då de drabbade är utsatta för stor press.  

 

Omsorgsledarskap: God omsorgsledarskap innebär att ge de drabbade utrymme för att få 

samtala med varandra om det inträffade. Att ge dem tid och tillåtelse att få reagera och visa 

känslor. I samband med krissituationer talar ledaren oftast för alla de berörda och då är det 

viktigt att visa omsorg. Är det till exempel ett barn som omkommit så kan nu barnets 

kamrater, genom ledarens tal, få en inblick i hur betydelsefull deras kamrat verkligen var. 

Genom att få veta hur mycket deras kamrat betydde för andra så kan de även sätta sig in i hur 

mycket de själva betyder för andra. 

 

Motivationsledarskap: För att klara av att gå vidare med den dagliga verksamheten efter en 

krissituation krävs god motivationsledarskap. Som kan utläsas av namnet så är det nu man 

behöver kunna motivera de drabbade till att fortsätta med exempelvis sitt skolarbete. Det här 

ledarskapet går hand i hand med omsorgsledarskapet. Detta för att ett av villkoren för att 

kunna motivera barn till att fortsätta ”som vanligt” är att ha visat dem omsorg. En ledare som 

har visat att det är okej att få känna och reagera, har lättare för att få barnen att känna 

motivation igen. Ledaren som har tillåtit den normala verksamheten att brytas av för att 

istället lämna utrymme till att prata om det inträffade, kommer att få det lättare när allt ska 

återgå till det normala igen. Det är också viktigt att ledaren har i åtanke att det kan ta tid innan 

barnen är redo att gå vidare och kan känna arbetslust igen.  
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Gällande ledarskap så är det ofta så att du som vuxen inte kan hjälpa andra om du själv har 

obearbetade händelser med dig. Det man själv inte kan reda ut i sitt liv kan man inte heller 

hjälpa någon annan med (Hammarlund, 2001). Vid kris- och sorgesituationer är det då viktigt 

att pedagogen inser sina egna begränsningar och därmed kan lämna över till någon annan mer 

lämpad, om så skulle behövas.  

 

3.6 Trygghetens betydelse 

”Det är med hjälp av den vuxna människans seende som barnen blir till. Det är med den 

vuxna människans stöd och engagemang som barnet kan växa” (Bertolani och Andersson, 

1998, s. 56). Med detta så menar författarna att pedagogen kan se barnets sätt att vara, som ett 

resultat av samspelet mellan barnets biologiska förutsättningar och barnets omgivning. För att 

kunna möta barnen på bästa sätt, är det viktigt att veta hur dess hemmiljö ser ut och vilka 

förutsättningar som finns.  

 

Genom att ha det med sig i arbetet med barnen blir det också lättare att möta dem på ett sådant 

sätt som de mest troligt skulle önska att bli mött. Man måste vara medveten om att varje barn 

är unikt, de har huvudrollen i just sitt liv och sin utveckling. Barnen vill bli sedda och få 

beröm för de handlingar som de utför. Med rätt stöd från oss vuxna får barnet hjälp med att 

hitta sin identitet. Genom att finnas tillhands för barnet så kan vi hjälpa det framåt i livet. 

Särskilt viktigt är detta när barnen är i behov av extra trygghet och stabilitet i sitt liv, såsom 

vid tillfälle av en kris eller sorg (Bertolani och Andersson, 1998). 

 

 

3.7 Beredskapsplanen i förskola och skola 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska det på varje skola finnas en krisplan där mål och 

riktlinjer för tillvägagångssätt vid en eventuell krissituation ska finnas med (AFS 1999:07).  

Det är för närvarande inte krav på att förskoleverksamheten måste ha en sådan plan. Däremot 

omfattas personalen på förskolan av den. Trots detta är det många förskolor som har samma 

plan som skolan eller verksamhetsområdet. För att möta barn i sorg behöver man ha verktyg 

och en väl utformad handlingsplan kan vara ett av dessa (Bøge och Dige, 2006).  

Vi menar att det då en krissituation uppstår är viktigt att man har en bra struktur. Genom att 

ha en väl utvecklad beredskapsplan kan man hjälpa barn som befinner sig i svåra situationer. 

En hjälp att ha i åtanke när man utvecklar dessa planer kan vara bland annat att planen 
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kommer att underlätta för barn genom att de får rätt sorts uppföljning. En bra utformad 

beredskapsplan innehåller ett noga fördelat ansvarsområde vilket skapar trygghet för såväl 

barn som deras målsmän. 

 

 

3.8 Vårt förhållningssätt gentemot litteraturen  

Inledningsvis vill vi tydliggöra att nedanstående åsikter är våra egna tankar och funderingar 

om den tidigare forskningen. Styckena är skrivna kronologiskt utifrån den ordning de tidigare 

tagits upp.  

 

Något som är säkert är att vi aldrig kan skydda, varken oss själva eller barn, för olika 

traumatiska händelser. Det är viktigt att man som pedagog inte försöker rangordna en specifik 

händelse som varken för stor eller för liten. Det är inte vår uppgift att bedöma huruvida 

händelsen är traumatisk eller inte. Upplevs den av barnet som traumatisk är det vår uppgift att 

försöka möta och stötta det drabbade barnet i dennes situation.  

 

Att människor i kris genomgår olika faser anser vi stämmer generellt sett. Däremot är vi inte 

helt övertygade om att barn nödvändigtvis går igenom alla fyra. Inte heller att de alltid går 

igenom dem i samma ordning som litteraturen påtalar. Vår åsikt är att barnens faser kan vara 

mer flytande. Något att också fundera på, är om riktigt små barn genomgår chockfasen. Detta 

är endast våra funderingar, därmed inte sagt att det verkligen är så.  

 

De olika teorierna ställer vi oss aningen frågande till. Freud och Furman menar att barn måste 

acceptera att någon har försvunnit. Måste ett barn verkligen göra det? Det är inte alltid man 

som vuxen gör detta, måste då barnen göra det? Att inse och förstå att någon har gått bort är 

enligt oss inte samma sak som att acceptera faktum. Många kan acceptera att en äldre 

människa går bort, då livet trots allt har ett slut. Det känns mer acceptabelt än när exempelvis 

en yngre människa eller ett barn försvinner från oss, då detta inte tillhör det vi kallar livets 

naturliga gång. Vi ställer oss även frågande till Freuds teori om att barn under två år inte kan 

sörja? Detta återkopplas här igen till barnets mognad. Vår misstanke är att Freud baserat detta 

på barnets språkliga förmåga. Bara för att barnet inte kan verbalisera sin sorg menar vi att det 

inte betyder att barnet sörjer mindre. Till skillnad från Freud menar Furman att sörjandet först 

kan börja då barnet är fyra år och har uppnått en så kallad objektsubstans. Ställer vi oss 
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frågande till Freuds teori ställer vi oss naturligtvis ännu mer frågande till Furmans teori. 

Furman menar att omgivningen påverkar barnets sätt att sörja. Om man bortser från Furmans 

teori om sorgeprocessen, håller vi med honom om detta. Det är, som tidigare nämnt, en fråga 

om barnets mognad och dess sociala förhållanden. Likt oss tar Bowlby avstånd från de 

tidigare nämnda teoretikerna och deras teorier. Han menar bland annat att barn kan sörja 

redan då de är sex månader gamla. Han pratar om tre olika faser, det känns som att de mycket 

väl kan stämma in på barns sätt att reagera. Bowlby har dessutom avstått från att dela in 

faserna i olika ålderskategorier, vilket vi upplever som positivt.   

 

Reaktionen hos barn i kris och sorg är enligt litteraturen specificerad på barnets ålder. Detta 

tar vi i relativt stor mån avstånd från, på grund av att vi inte tror på att barns utveckling sker i 

vissa bestämda åldrar, utan att det är en fråga om mognad hos den enskilde individen. 

Mognaden kan variera kraftigt från barn till barn i samma åldrar. Enligt våra åsikter påverkas 

mognaden bland annat utav de sociala förhållandena, så som hemmiljö, familjerelationer, 

kompisrelationer och förskola/skola. De olika ”stegen” litteraturen tar upp anser vi inte vara 

felaktiga. Vi anser visserligen att reaktionerna kan ske på samma vis som påtalas i den 

tidigare forskningen, däremot är vår mening att ålderskategorierna bör plockas bort, för som 

tidigare nämnt anser vi att det är en fråga om mognad. Variationen gällande barns mognad ser 

olika ut. Att därför åldersbestämma det, verkar helt orimligt då inget barn är likt ett annat.  

 

Andersson (1995) menar att barn genomskådar vuxnas kroppsspråk. Av egna erfarenheter vet 

vi att det är mycket svårt att maskera sitt kroppsspråk inför barn. Barn kan jämföras med en 

slags avkodningsmaskin, som läser av våra kroppars kod direkt. Barn har en form av intuitiv 

känsla som känner av att någonting inte står helt rätt till. Därför anser vi att det som vuxen är 

viktigt att tänka på att man kan visa sina känslor utåt. Detta trots att man kanske inte har för 

avsikt att göra det. Precis som Andersson (1995) menar vi att det är viktigt att tänka på hur 

man visar sina känslor kroppsligt, även vad man säger. Detta eftersom kroppsspråk och talat 

språk bör stämma överens.   

 

Litteraturen tar upp olika former av ledarskap. Vi anser att det optimala vore om man som 

ledare besatt åtminstone någon del från varje form. Ett annat alternativ är att ha flera ledare 

som var och en besitter mer kunskap om just en av formerna av de olika ledarskapen. Genom 
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ett gott samarbete kan då ledarna komplettera varandra, så att det blir bästa möjliga hantering 

av situationen.  

 

De tre olika ledarskapsformerna som vi har tagit upp under den tidigare forskningen, tycks 

vara mest riktad mot de större krissituationer som kan uppstå. Detta är inget som 

nödvändigtvis behöver vara negativt då en bra ledare alltid behövs. Att ta ner de här olika 

typerna av ledarskap till en mer vardaglig nivå är inget som kräver något större arbete. Vi 

anser att en bra pedagog besitter, mer eller mindre omedvetet, alla tre formerna av ledarskap.  

 

Precis som Bertolani och Andersson (1998) menar vi också att det är viktigt att ta barnens 

stora och kanske svåra frågor på allvar. Barn som är redo att fråga, är också redo att få någon 

form av svar. Många vuxna är rädda för att svara på dessa frågor då de tror att det gör mer 

skada än nytta. Vårt svar är snarare tvärtom. Vi anser att om barnen inte får svar på sina 

frågor så kan det tynga dem ännu mer, i den redan svåra situationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

4 Teoretiska utgångspunkter  

 

De teoretiska utgångspunkter vi har med oss under detta arbete som handlar om att söka ta 

reda på barnens perspektiv, gällande hur de vill bli mötta i kris och sorg, kommer vi i detta 

stycke att kort beskriva. 

 

Sett utifrån våra teoretiska utgångspunkter, så skrivs vårt arbete utifrån det sociokulturella 

perspektivet, med en fenomenologisk ansats som har inslag från hermeneutiken. 

 
 

4.1 Ett sociokulturellt perspektiv 

Då vi har ett genuint intresse av att få ta del av barnens perspektiv i vårt arbete, så innebär det 

att vi skriver vårt arbete med samspelet mellan barnet och dess omgivning som en 

utgångspunkt. Detta i sin tur betyder att vårt arbete kommer att utgå ifrån ett sociokulturellt 

perspektiv (Säljö, 2000). 

 

En av de första att anse att barn befinner sig inom både de sociala och kulturella ramarna, var 

Lev Vygotskij. Under 1900-talets början studerade Vygotskij juridik i Moskva för att sedan 

ändra inriktning och istället engagera sig inom psykologin. Sedermera började han även med 

att undervisa psykologi på en lärarhögskola.  

 

Vygotskij ansåg att barnens utveckling är ett resultat av det sociala samspelet som barnen har 

med personer i sin omgivning. Dessa personer kan bland annat vara barnens föräldrar, övrig 

släkt och vänner samt personalen i förskolan och skolan. Med andra ord så beror barnens 

utveckling på det kulturella förhållandet, under vilket de växer upp. Utifrån detta menar 

Vygotskij att barnens utveckling är kulturspecifik och då har vi fått det sociokulturella 

perspektivet (Hwang och Nilsson, 2003). 

 

Inom det sociokulturella perspektivet använder man sig ofta av begreppen verktyg och/eller 

redskap. De verktyg som åsyftas inom det här perspektivet är de olika hjälpmedel som 

människan har att använda sig av när den ska interagera med sin omgivning. De olika 

hjälpmedlen kan till exempel vara människans språk, fysik samt erfarenheter. Språk och fysik 

för att kunna samspela med sin omgivning och erfarenheten för att kunna bearbeta 
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information och händelser. Ett av verktygen för att kunna dela med sig av erfarenheter är, som 

tidigare nämnt, bland annat språket. Med hjälp av språket kan vi förmedla både kunskap och 

känslor. Detta kan förmedlas även om vi inte fysiskt befinner oss i samma rum.  

 

Något som dominerar i det sociokulturella perspektivet är kommunikativa processer. De här 

processerna knyts an till språket som är ett viktigt verktyg för att kunna erhålla kunskap. 

Genom att barnen hör andra människor prata om och jämföra erfarenheter så bildar de sig en 

egen uppfattning av omvärlden. Då barnens omvärld redan pågick då de föddes, så föds 

barnen alltså in i vissa förhållningssätt och perspektiv som redan finns. ”Människor föds in i 

och utvecklas inom ramen för samspel med andra människor. Alltifrån begynnelsen gör vi 

våra erfarenheter tillsammans med andra. Dessa medaktörer hjälper oss – oftast helt 

oavsiktligt – att förstå hur världen fungerar och skall förstås” (Säljö, 2000, s. 66). Därmed är 

det inte sagt att det är de rätta förhållningssätten och perspektiven, men det är dem som barnet 

föds till och kommer att relatera till under sin utveckling. 

 

Det är viktigt för pedagogerna att tänka på att barnet har en annan socialisation, vilket vi kan 

förklara med ett annat socialt mönster hemmavid, än vad barnet har i sin förskolle– och 

skolmiljö. Pedagogen har en annan bild av barnet och känner barnet på ett annat plan än vad 

dess familj har och gör. Även barnens förhållande till de olika sätten som de tillskansar sig 

kunskap på skiljer sig åt mellan hem och skola (Säljö, 2000). Som pedagog, anser vi, att det 

här är något mycket viktigt att tänka på i mötet med barnen. I samtal med barnens 

föräldrar/målsmän kan det plötsligt te sig som om man inte alls känner barnet ifråga. Trots att 

det är samma barn måste man inse att barnet kan uppvisa två olika sidor beroende på de olika 

socialisationerna som barnet lever i. Med detta i tankarna får man också inse att barnet kan 

vilja bli mött på två olika sätt i en kris eller sorgesituation, ett hemmavid och ett annat i 

förskolan/skolan. Så även om föräldrar/målsmän kanske säger att barnet inte alls vill ha 

beröring i, en för barnet, svår situation så kan det faktiskt vara fullt möjligt att det berörda 

barnet vill ha just beröring. Även om barnet inte vill ha beröring av sina föräldrar/målsmän så 

är det alltså helt tänkbart att det kan vilja ha det av sin pedagog eller annan vuxen som barnet 

känner tillit till. Självklart gäller även den omvända situationen. Barnet kan vilja ha beröring 

hemmavid, men absolut inte i förskolan och i skolan. Återigen ser vi då vikten av att möta 

varje barn som en unik individ. Att möta barnet enligt just deras önskemål och behov i den 

aktuella situationen. 
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4.2 Fenomenologi  

”För att förstå meningen i en individs beteende måste den fenomenologiska undersökningen 

förstå upplevelsen från individens synvinkel” (Hartman, 2004, s.195). Fenomenologin är ett 

teoretiskt perspektiv som befinner sig inom hermeneutiken. Att skriva ett arbete med en 

fenomenologisk ansats innebär därmed att man söker tränga djupare in i de olika 

uppfattningar och upplevelser som personen har. Fenomenologin handlar alltså om hur varje 

enskild individ tolkar omvärlden med hjälp av sina egna erfarenheter. En fenomenologisk 

undersökning handlar då om att tolka och förstå vad man har fått fram vid, till exempel, 

intervjuer. Analysen av en fenomenologisk undersökning baseras på förståelse. Det är under 

intervjuns analys som intervjuaren ska tolka och förstå en redan uttalad tolkning av något 

specifikt (Hartman, 2004). I vårt fall handlar tolkningen om begreppen kris och sorg. Detta 

innebär att när vi har intervjuat de barn som vi träffar, så har deras svar på våra frågor varit 

deras egna tolkningar av dessa begrepp. När vi sedan analyserar deras svar, så kommer det till 

viss del att präglas av vår tolkning, dels av begreppen och dels av barnens svar, samt vår 

förförståelse. Under vår analys måste vi därför göra vårt bästa för att väga in bland annat det 

som sades och gjordes under intervjun, dels vad barnen har för bakgrund och hur deras sociala 

konstruktion ser ut. 

 

 

4.3 Hermeneutik  

”Hermeneutiken är läran om hur man når förståelse för människors livsvärld genom tolkning” 

(Hartman, 2004, s.193). Att arbeta med en hermeneutisk teori innebär att författaren är ute 

efter att försöka fånga upp och ge uttryck för, till exempel, ett barns livsvärld. Barnets 

livsvärld betyder att det är barnets sätt att se på sin omvärld och sättet som omvärlden 

uppfattas på som är det viktiga att få fram i undersökningen (Hartman, 2004). Av den 

anledningen, anser vi att vårt arbete har hermeneutiska inslag. Detta då det är just barnens 

upplevelser och uppfattningar som vi önskar få en inblick i. Våra förhoppningar är att få ta del 

av barnens perspektiv kring kris och sorg. Även hur de vill bli mötta i en, för dem, svår 

situation.  

 

Att tänka på gällande hermeneutik är att det man undersöker är inget konkret, utan man söker 

bland annat ta reda på olika människors uppfattningar, upplevelser och känslor kring ett 

fenomen. Därför blir analysen av en kvalitativ intervju, gjord med hermeneutiska inslag, till 
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stor del en tolkning gjord av författarna (Hartman, 2004). Vår analys av våra genomförda 

gruppintervjuer kommer då att vara ett resultat av hur vi har tolkat det som barnen har sagt, 

både genom det talade språket och genom kroppsspråket. Den här tolkningen hänger i sin tur 

samman med vilken förförståelse vi har med oss kring ämnet kris och sorg, våra egna 

upplevelser och tankar.  

 

Då en undersökning med hermeneutiska inslag till stor del är beroende på 

personen/personerna som genomfört den och skall analysera den, kan man då veta att 

analysen är sann? Sant är något som stämmer överens med verkligheten. Verkligheten är varje 

individs uppfattning om livsvärlden. Med andra ord så är det en oerhört svår uppgift att kunna 

sätta sig in i en annan människas verklighet och få fram dennes sanning (Hartman, 2004).  

Här återkommer vi till det tidigare nämnda, att det barnen uppfattar och upplever som kris och 

sorg, är det om deras upplevelser är sådana. Även om vi vuxna kanske inte alltid anser det 

vara så, är det så för just det berörda barnet. Vi kan bara försöka att förstå dem, vi kan 

troligtvis aldrig till hundra procent verkligen förstå just deras tolkning av den uppkomna 

situationen. Med hjälp av vår förförståelse kan vi däremot mest troligt komma väldigt nära 

barnens perspektiv, men då måste vi också vara öppna för deras synsätt.  
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5 Metod 

 

5.1 Barns perspektiv  

Begreppet barns perspektiv har i större utsträckning än tidigare börjat ta plats inom den 

pedagogiska forskningen. Det diskuteras om huruvida det är möjligt att inta ett barns 

perspektiv för att studera barns synsätt och tankar, eller inte. Vad är meningen med att göra 

det? Vem vinner på det? Barnen eller de vuxna? Eller vinner båda på det? För att kunna göra 

det möjligt att studera och ta till sig barns perspektiv, är det i första hand våra egna perspektiv 

vi måste utgå från (Johansson, 2003).  

 

Enligt senare tids forskning menar man att begreppet barnperspektiv kan vara en 

tolkningsfråga. Syftar man på begreppet skrivet som ett ord, barnperspektiv, är man ute efter 

barnens situation. Exempel på detta kan då vara att man studerar barns rättigheter. Skrivet 

som två ord, barns perspektiv, betyder det att man mer utgår ifrån barnen, deras upplevelser 

och tolkningar. Ska vi utgå ifrån samma exempel som ovan skulle det betyda att man studerar 

hur barnen själva upplever sina rättigheter (Halldén, 2003).  

 

Detta arbete skrivs med utgångspunkten barns perspektiv. Genom att lyssna till barnens 

åsikter och upplevelser kring sitt eget tänkande och handlande hoppas vi, att på ett bra sätt få 

ta del av barnens perspektiv. Det är säkerligen ingen helt enkel eller problemfri uppgift att 

göra. Trots det menar vi att genom en tolkning av de utsagor vi får, kunna få en inblick i 

barnens uppfattningar och därmed deras perspektiv. Med hjälp av de erfarenheter vi har 

gällande barn, har vi stora förhoppningar om att kunna tränga in djupare i deras svar och 

skapa en rättvis bild av deras uppfattningar.  

 

5.2 Datainsamlingsmetod 

Som tidigare tagits upp är vårt syfte att få en förståelse över hur barn uppfattar begreppet kris 

och sorg, detta för att kunna möta barnen på ett, för dem, tillfredställande sätt. Detta studeras 

genom en kvalitativ undersökning där vi har en fenomenologisk ansats, vilket betyder att man 

studerar individernas egen uppfattning av ett begrepp (Kvale, 1997). Vi kommer att 

genomföra kvalitativa gruppintervjuer med barn, endast med fasta frågeområden, ej bestämda 

frågor, vilket innebär ett mer öppet samtal (Hartman, 2004). Detta görs på grund av att det ska 

vara ett naturligt samtal som lätt går att utveckla vidare och därmed även kunna ställa 
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följdfrågor till (se bilaga B). Genom att använda oss av denna form av intervju kan barnen 

med egna ord låta oss ta del av deras egna uppfattningar och perspektiv (Kvale, 1997). 

Anledningen till att vi valt denna metod är att den lämpar sig bra då den kan ge oss en antydan 

om hur de intervjuade barnen upplever saker och ting i sin yttre miljö. Vår undersökning 

kommer även att ha en hermeneutisk ansats då vi eftersträvar förståelse utav barnens 

perspektiv (Kvale, 1997). Många gånger när vuxna pratar om barnperspektiv är det utifrån de 

vuxnas synvinkel, vilket i slutändan blir en tolkning ur vuxenperspektiv istället för som det 

egentligen var tänkt, ett barns perspektiv (Arnér och Tellgren, 2006).   

 

Egna erfarenheter säger oss att en svårighet med att använda denna typ av metod kan vara att 

det i vissa fall kan vara problematiskt att intervjua barn. En del barn tenderar till att sväva ut 

långt från det egentliga fokus, medan andra inte bidrar med några direkta svar då de istället 

har en benägenhet att vara tystlåtna.  

 

Ett annat bekymmer kan vara att det blir komplicerat vid analysen, då relevant material i vissa 

fall kan vara svårt att urskilja i en gruppintervju då barn i vissa fall kan prata i mun på 

varandra (Kvale, 1997). En av anledningarna att vi väljer att göra intervjun i grupp är för att 

barnen ska slippa känna den press och utsatthet en enskild intervju kan orsaka. Detta menar vi 

vara det bästa alternativet för att lättare kunna komma åt barnens funderingar. Nämnda sätt att 

genomföra intervjuer på, kan underlätta för barnen genom att de får stöd från varandra. Vi tror 

även att det kan vara positivt att de kan utgå från, och vidareutveckla sina kamraters tankar 

och funderingar. För att återknyta till det sociokulturella perspektivet kan vi se till den 

kommunikativa processen som där sker. Via språket intar barnen mycket ny information, 

vilket de här kommer att få möjlighet att göra från sina kamrater (Säljö, 2000).  

 

 

5.3 Urval och undersökningsgrupp 

I arbetet har vi kontinuerligt använt oss av följande begrepp som vi definierar på följande sätt; 

barn omfattar barn både i förskola och skola, förskola är verksamheten för barn mellan 0-5 år, 

skola är grundskolans tidigare år, det vill säga barn mellan 6-12 år och slutligen med pedagog 

menar vi all personal som arbetar pedagogiskt med barn inom förskola och skola. 
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Den valda förskolan och skolan ligger inom samma stadsdel i den västsvenska staden. Detta 

betyder att barnen i stor mån har liknande uppväxtvillkor och social bakgrund. Hänsyn togs 

till detta, då vi i jämförelsen av intervjuerna inte ville att andra faktorer skulle kunna påverka 

barnen och därmed vara avgörande för resultatet. Detta då det inte är den sociala bakgrunden 

vi ska analysera utan skillnaden på upplevelserna beroende på vilken verksamhet/ålder barnen 

befinner sig i. Det kändes då i detta sammanhang viktigt att göra urvalet på detta sätt.  

 

Empiriundersökningen består av fyra gruppintervjuer, två i förskolan och två i grundskolans 

tidigare år. Grupperna består av två till sex barn vardera. De barn som medverkar i 

intervjuerna är slumpmässigt utvalda utifrån de som fått ett undertecknat intyg från målsman. 

Hänsyn är tagen till eventuella barn som vid detta intervjutillfälle befinner sig i eller nyligen 

befunnit sig i kris. Vi menar att det inte är humant att utsätta dessa barn för den här intervjun. 

För att undvika att hamna i situationer då barnen berörs negativt, ber vi pedagogerna om 

hjälp. De bör trots allt veta om något barn för tillfället har det väldigt svårt och kan då hålla 

dessa barn utanför slumpningen. Den etiska frågan här skulle kunna vara vem det är som 

avgör om ett barn befinner sig i kris eller inte. Här menar vi att det i första hand är barnets 

målsmän som avgör detta då de gör första urvalet när de godkänner om barnet får medverka i 

intervjun eller inte. Skulle vi trots denna försiktighetsåtgärd upptäcka att något eller några 

barn under intervjun tar illa vid sig och känner obehag, kommer självklart intervjun att 

avbrytas och barnen får återgå till den vanliga verksamheten. Vår avsikt är trots allt inte att 

försätta barnen i kris. Efter avslutad intervju återkommer vi till de positiva känslor som berörs 

i början av intervjun. Detta för att barnen inte ska känna sig nedstämda då de fortsätter med 

den dagliga verksamheten. Detta gäller även vid de fall vi eventuellt tvingas avbryta intervjun 

om något barn berörs negativt.  

 

 

5.4 Procedur 

Valet av förskola kom sig av att en av oss hade kontakter där. Däremot blev valet av 

grundskola mer slumpmässigt eftersom vi här strävade efter barn i skolår 4-5 där ingen av oss 

kände någon. Det första steget togs genom att verksamma pedagoger kontaktades via e-mail. 

Därefter skickades brev hem till barnens målsmän. Där informerades de om vad det var för 

intervju vi ville göra, vad empirin skulle användas till, samt information om de 

forskningsetiska principer som kommer att tillämpas. (Se bilaga A). Anledningen till att vi 
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valde att skicka ut brev till målsmän är att lagen om forskningsetiska principer säger att man 

inte får intervjua barn under 15 år utan tillstånd (Vetenskapsrådet, 2007). De barn som 

kommer att medverka vid intervjutillfället måste därför lämna tillbaka brevet till oss 

påskrivet. Under själva intervjuerna kommer vi att arbeta på olika håll. Detta på grund av att 

vi anser att det annars lätt kan bli ett maktförhållande mellan oss vuxna och barnen. Alltså att 

barnen skulle kunna känna sig i underläge om vi var två vuxna och fem barn.  

 

Insamlingen av empirin kommer att göras med hjälp av ljudinspelningar. Detta för att det ska 

gå lättare att sammanställa våra data. Vi tycker det är viktigt att skriva ner hela intervjuerna 

inklusive suckar, pauser, tonfallsförändringar etc. då vi menar att detta är viktiga data att ta 

hänsyn till vid analysen. Intervjuerna kommer att ske under oktober och november 2007.   

 

 

5.5 Databearbetning och presentation 

Då vi valt att göra intervjuerna en och en, hjälper ljudinspelningarna oss bland annat att kunna 

analysera tillsammans. Innan detta sker, transkriberas inspelningen för att få en översikt av 

den insamlade empirin. Intervjuerna kommer inte att återges ordagrant i arbetet utan det är de 

mest relevanta delarna för våra frågeställningar som kommer att belysas. När vi sammanställt 

intervjuerna kommer vi att kategorisera frågeställningarna och svaren. Redovisningen av detta 

sker växelvis i resultat och analysdelen. Här kommer vi också att integrera våra egna tankar 

och funderingar. Slutligen görs en jämförelse mellan förskola och skola. I jämförelsen 

kommer det bland annat att tas upp eventuella skillnader och likheter gällande barnens 

upplevelser i de olika verksamheterna.  

 

 

5.6 Tillförlitlighet  

Då intervjuerna sker i grupp kan barnen påverka varandra i olika riktningar. Detta kan 

innebära att svaren vi får kan vara färgade av kamraters åsikter och uppfattningar. Därför 

menar vi att detta kan påverka tillförlitlighetsgraden som då inte kan garanteras vara helt 

säker (Kvale, 1997). Då vi valt att göra intervjuerna med en förskola och en skola som ligger 

på samma område, menar vi att det ökar chansen för tillförlitlighet då barnens sociala 

bakgrunder i viss mån är likartade. Detta till skillnad från om man skulle genomföra 

intervjuerna på två områden där den sociala situationen skiljer sig markant. Med detta menar 
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vi att barnens upplevelser kring sin livssituation enligt oss är utmärkande beroende på om 

man kommer från en akademikerfamilj eller en familj med sociala svårigheter.  
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6 Resultat och analys 

 

Resultat och analysdelen kommer att bestå av tre delar. Först redovisas och analyseras 

intervjuerna gjorda i förskolan, därefter de som är gjorda i skolan. Slutligen kommer en 

jämförelse mellan resultaten i förskola och skola. Det som analyseras är barnens egna 

upplevelser och tankar kring vår frågeställning. Intervjuerna är uppdelade i kategorier vi 

funnit vara relevanta för den insamlade empirin. (Se bilaga B). Vi gör ingen redogörelse för 

hela intervjun utan har valt ut passande delar gällande de olika kategorierna. Vår analys sker 

växelvis mellan resultaten, det vill säga mellan de olika delarna.  

 

 

6.1 Förskola 

Förskolan är belägen i en västsvensk stad. Det är en förskola med tre avdelningar. På de valda 

avdelningarna finns 16–18 barn i åldrarna 3–5 år.  

 

 

6.1.1 Miljöbeskrivning 

Den första intervjun ägde rum en eftermiddag efter lunch. De barn som deltog vid intervjun 

var tre pojkar och tre flickor i åldrarna 4–5 år. Barnen hade på förmiddagen blivit 

fotograferade och var en aning uppe i varv. Platsen för intervjun var i ett litet konferensrum i 

anslutning till avdelningen. Anledningen att detta rum blev aktuellt var att vi ville försöka 

undvika eventuella distraktioner då de andra barnen var ute på gården. Detta var det enda rum 

som inte hade fönster åt det hållet. Något som upplevdes som distraherande under intervjun 

var att barnens fokus åtskilliga gånger riktades mot bandspelaren, då de verkade tycka den var 

spännande att röra och titta på. Detta trots att den före intervjun hade blivit introducerad för 

barnen.  

 

Den andra intervjun genomfördes en förmiddag innan lunch. Det var meningen att fyra barn 

skulle deltaga, men vi fick två bortfall. Det ena barnet var sjukt och det andra vägrade att 

ställa upp på samtalet. De två som deltog var en pojke och en flicka som båda var 5 år gamla. 

Platsen som valdes var vilorummet/sagorummet som låg något avskilt från de andra lokalerna. 

Anledningen var på grund av att vi ville sitta så ostört som möjligt, dels för att barnen skulle 
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kunna koncentrera sig men även för att de andra barnen på förskolans röster inte skulle 

komma in och störa ljudupptagningen. Det var ett avslappnat samtal där vi satt i soffan. 

Bandspelaren var inte något störande moment i denna intervju.     

 

 

6.1.2 Resultat och analysdel  

 

Gruppintervju 1 – Förskola 

 

Allmänna känslor: På en direkt fråga om vad en känsla är såg barnen väldigt frågande ut. 

Detta ledde till att en kort presentation av olika känslor var nödvändig. Vi började med att 

prata om känslan glad. Vad är det att vara glad och hur känns det att vara glad. Barnens svar 

på dessa frågor var bland annat att man kände sig lycklig och att det i kroppen kändes bra. Nu 

hade barnen fått ett grepp om vad ordet känsla innebär, vilket ledde in på andra känslor så 

som smärta, att ha ont och att vara ledsen, vilket ledde in oss på nästa kategori. Barnens 

tänkande var mycket konkret. För att kunna förstå vad en känsla var behövde de tydliga och 

konkreta exempel. Då de greppat det utgick de från sina egna erfarenheter och känslor. Våra 

egna erfarenheter säger oss, att barn själva måste ha upplevt saker för att kunna förstå dem. 

Man kan till exempel inte leka sjukhus om man aldrig varit på ett eller har andra erfarenheter 

av det från till exempel media och böcker. Vi menar att det är samma sak gällande känslor. De 

känslor barnen inte själva har upplevt är det svårt att förstå och prata kring. Därför utgår 

barnen gärna från egna erfarenheter då de berättar. Precis som när man utgår från det 

sociokulturella perspektivet då man säger att barn lyssnar på uppfattningar från omvärlden 

och som de sedan anammar och gör om till sina egna.  

 

Ledsen: Barnen var överens om att det inte känns bra att vara ledsen. Saker som gör barnen 

ledsna är då de slår sig, att bli slagen hårt i magen, att förlora i spel och att flytta. När de är 

ledsna vill de bli tröstade. Hemma är det mamma eller pappa som tröstar genom att klappa 

dem och att krama dem. På förskolan blir man också tröstad när man är ledsen. Man kan bli 

tröstad både av de vuxna som jobbar där och av varandra. Att få plåster är också ett sätt att bli 

tröstad på, detta är de helt eniga om att de endast får om det blöder mycket. Detta antar vi är 

egna upplevelser som barnen på den förskolan varit med om. Ofta då ett barn slår sig ber de 

om plåster. Oavsett om det blöder eller inte. Det är alltså ett sätt för barnen att bli av med 

smärtan. Samma sak är det då de kommer gråtande och har slagit sig. Som pedagog eller 
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vuxen blåser vi då gärna och plötsligt är allt bra igen. Dock förstår vi av samtalet att barnen 

brukar få höra att de inte får något plåster eftersom det inte blöder.  

 

Om man ser att en kompis på förskolan är ledsen kallar man på en fröken. Men man kan 

försöka trösta själv. Är det de själva som orsakat kompisens förtvivlan kramas man och säger 

förlåt. Detta är också någonting som vi tror ligger i den uppfostran som finns på förskolan. 

Alla var nämligen eniga om att man kramas och säger förlåt då man varit dum mot någon. För 

att kunna trösta någon som är ledsen behöver man se att de är ledsna. Barnen säger att de ser 

om en kompis är ledsen genom att titta i dess ansikte. Ansiktet ser ledset ut när man är ledsen.  

 

Tänkandet är även här konkret. Dock ser vi även att barnen i viss mån kan förstå att andra än 

de själva kan bli ledsna. Detta menar barnen syns på kompisarnas ansiktsuttryck. Om de 

däremot kan förstå orsakssambandet och känna empati är väldigt svårt att avgöra.  De vet 

oftast om de själva är de som orsakat kompisens ledsamhet. Däremot inte sagt att de riktigt 

förstår varför och därmed inte skulle kunna göra om samma sak igen.   

 

Vissa barn känner mer empati än andra, det säger erfarenheter oss. Att känna empati för 

någon då man själv orsakat situationen tror vi många barn gör så vida de fått förklarat för sig 

vad som var fel och varför det var fel. Trots detta finns det barn som aldrig förstår empati, inte 

ens vid vuxen ålder. Detta kommer vi inte att gå in på här, då det handlar mer om 

specialpedagogiska insatser. 

 

Sorg: Sorg enligt barnen är till exempel då man missat en bra film på TV, bästa gosedjuret är 

försvunnet, någon har varit med i en svår olycka, eller då någon har dött. Sorg är en känsla 

som de inte tycker känns bra. För att lindra sorgen då någon gått bort, vill de titta på bilder av 

den döde och gå till graven. Där tänder de sedan ett ljus, sätter blommor, samt pratar med den 

avlidne. Några barn föredrar även att prata med mamma om den som är i himlen.  

 

Det verkar som de små barnen ser en skillnad på att vara ledsen och att bära sorg. När man är 

ledsen är det vanligtvis saker som går över bland annat genom att bli tröstad. Sorg är 

någonting större, något de förlorat, någonting som inte kan komma tillbaka. De vill trots detta 

ha konkreta upplevelser på det som har skett. Därför tittar de på fotografier för att minnas och 

går till graven.  
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Kris: Upplevelsen av intervjun var att barnen precis som vi tolkade sorg och kris på ett 

relativt likvärdigt sätt.  Därför har vi tagit upp båda delarna under rubriken sorg. Vi upplevde 

att kris var ett alltför djupt och abstrakt begrepp för barnen.  

 

Gruppintervju 2 – Förskola 

 

Allmänna känslor: Ett av barnen hade klart för sig vad en känsla var, att det är någonting som 

känns överallt i och på kroppen. Det andra barnet behövde få exempel på känslor för att veta 

vad det betyder. Båda förklarade att glad är en bra känsla. Då känns det bra i kroppen. Saker 

som gör dem glada är bland annat favorit gosedjuret och när lillasyster är snäll. Då de är glada 

leker de, hoppar och skuttar. Det barnet som beskrev vad en känsla är har, menar vi, ett något 

mer abstrakt tänkande. Att veta vad en känsla är och att den kan kännas överallt är enligt våra 

erfarenheter inte så vanligt för ett barn i 5-års ålder. Det andra barnet behövde mer konkreta 

exempel för att kunna förstå begreppets innebörd. Detta precis som barnen i den första 

intervjun gjorde. Det vill säga att de utgår från sina egna erfarenheter och upplevelser. 

 

Ledsen: Begreppet ledsens innebörd stod klart för båda barnen. Saker som gör dem ledsna är 

bland annat att trilla ner från ett berg, fastna på en gren i ett träd, bli slagen och dragen i håret. 

Här ser vi faktiskt att fantasin kommer in i samtalet. Ett ytterligare sätt att förklara det ena 

barnets mer abstrakta tänkande. Allt behöver faktiskt inte vara självupplevt.  

 

Barnen vet att ledsen är en dålig känsla. Deras sätt att vilja bli tröstade på skiljer sig avsevärt. 

Det ena barnet vill koppla bort hjälp från omvärlden helt. Barnet föredrar att sitta helt ensamt 

och mysa med sitt gosedjur. Att prata vill barnet, men endast med sig själv. Gällande detta 

tror vi att många vuxna blir förskräckta. Är det verkligen bra att barnet sitter helt ensamt med 

allt det svåra? Vi menar att man i en sådan här situation måste se från fall till fall. Och detta 

barn ville verkligen vara självt. Inga som helst tecken på att det skulle vara negativt kunde 

urskiljas.  

 

 Det andra barnet vill bli kramat och lyssnat på. Kramar kommer hemifrån från familjen och 

på förskolan ska de komma från en speciell pedagog. De två bästa kompisarna på förskolan är 

bra att prata med då det är ledset på grund av att de lyssnar så bra. Barnen var överens om att 

man gråter när man är ledsen. Det är enligt dem det enda sättet att se det på.  
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Enligt barnens sätt att resonera kan vi även här se att de är kvar i det konkreta stadiet. Vi får 

också fram att deras sätt att vilja bli mötta på helt tar avstånd från varandras. 

Orsakssambandet till de helt skilda åsikterna gällande hur de vill bli tröstade och vad de vill 

göra då de är ledsna har vi ingen aning om. Däremot vet vi att alla individer är olika. Inget av 

alla olika sätt att bli mötta på är fel. Däremot kan det vara fel att möta ett barn på ett visst sätt. 

Det gäller alltså att lyssna på det enskilda barnet för att ta reda på det ultimata sättet för just 

den situationen och det barnet. 

 

Sorg: Ett av barnen hade klart för sig vad sorg innebar. Det sa att sorg är samma sak som att 

vara ledsen, man kan vara sorgsen. Saker som gör barnen sorgsna är att duscha och att tappa 

sitt gosedjur. Det är även sorgligt när någon dör. Barnens uppfattningar gällande personer som 

dött skiljer sig också åt. Det ena barnet tror att man hamnar i himlen, medan det andra tror att 

man försvinner helt och hållet.  

 

Ett av barnens morfar har nyligen gått bort. Frågan om han kände sorg kring detta besvarades 

med ett blankt nej. Det förstod inte varför man skulle vara ledsen när han redan var död. Vi 

tror att anledningen till att det ena barnet hade klart för sig vad sorg innebär är på grund av 

morfaderns död. Båda barnens tänkande kring döden är relativt konkret. Skillnaden är att de 

har olika uppfattningar om vart den döde ”befinner sig”. Det konkreta visar sig även då det 

ena barnet inte längre påstår sig vara ledset på grund av morfaderns död. Barnet hade redan 

varit det då han dog.  

 

Kris: Ett av barnet hade ett förslag på vad kris var för någonting. Barnet berättade att kris var 

när man var tvungen att göra någonting väldigt, väldigt fort. Vi misstänker att det är grundat 

på att det eventuellt hemma fått höra saker som till exempel nu måste det skynda sig för 

annars blir det kris.           

 

 

6.2 Skola  

Skolan är belägen i en västsvensk stad. Det är en skola för grundskolans tidigare år, F-5. 

Elevantalet är cirka 300 barn fördelade på tre spår. I den valda klassen, en femma, går 16 

barn.  
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6.2.1 Miljöbeskrivning 

Den första intervjun ägde rum lektionen direkt efter lunchrasten. Det var fem barn som deltog, 

tre flickor och två pojkar.  Platsen som fanns att tillgå var ett konferensrum med ett längre 

bord och stolar runtom. Samtalet ägde rum vid bordets ena kortsida. Skälet till att vi valde att 

sitta i konferensrummet var då det var det enda lediga rummet som fanns att tillgå och vi ville 

sitta avskilt från resten av klassen.  

 

Den andra intervjun ägde rum den andra lektionen efter lunch. Även här var det fem barn som 

deltog, tre flickor och två pojkar. Platsen och omständigheterna var de samma som under den 

första intervjun. 

 

6.2.2 Resultat och analysdel  

 

Gruppintervju 1 – Skola 

 

Allmänna känslor: Barnen visste direkt vad ordet känsla innebar. Exempel på känslor som de 

tog upp var ledsen, glad och stolt. Då alla barnen var engagerade inom idrotten var de eniga 

om att då man får höra att man kämpat bra och varit duktig, så gjorde det att man blev både 

glad och stolt. Ett av barnen preciserar känslan stolt med att säga ”…när man är stolt så växer 

man typ fem centimeter…”. När detta sades, sträckte barnet samtidigt rejält på ryggen såsom 

för att riktigt visa vad som menades med att växa. 

 

Det verkar som att de äldre barnen har ett mer abstrakt tänkande kring begreppet känslor. De 

kopplar inte känslor endast till sina egna erfarenheter utan förstår att känslor även berör andra 

människor, till exempel de andra barnen i fotbollslaget, handbollslaget eller liknande. Barnet 

som beskrev känslan stolt, kunde på ett väldigt konkret sätt beskriva en abstrakt känsla. Dess 

egna erfarenheter gjorde att känslan kunde beskrivas på ett sådant sätt att även de andra 

barnen kunde sätta sig in i känslan av att vara stolt.  Barnen var överens om att man kunde 

sätta sig in i någon annans känslor, men att man för den sakens skull inte nödvändigtvis 

förstod dem.  

 

Ledsen: Saker som gör barnen ledsna är när folk i deras omgivning dör. Då känns det både 

dåligt och konstigt. Barnen blir även ledsna då deras syskon blir arga och skriker på dem. Ett 



 35 

av barnen påstår att det tycker om att slå sig, så att man blir ledsen. Detta eftersom man då blir 

uppmärksammad genom att man blir tröstad. Ett annat barn säger att när man är ledsen vill det 

gå in i ett eget rum och vara i fred. Tyvärr ges det ingen möjlighet till detta i skolan. Barnen 

vill överlag prata med någon när de är ledsna, gärna skolsköterskan eller kuratorn. Att skoja 

bort ledsamheten är för något barn ett bra sätt att bli glatt igen.  

 

Barnen har en förståelse för att också ord kan orsaka skada så att man blir ledsen och sårad. 

Det är inte endast fysisk smärta som kan göra ont. Detta tydliggör de när de förklarar att de 

blir ledsna när någon blir arg eller skriker på dem. De har även förstått att man genom att visa 

känslor kan uppmärksamma andra och kan därför utnyttja det i vissa situationer. Vi tänker 

speciellt på barnet som påstår sig tycka om att slå sig. Det visar klart på att, i alla fall det här 

barnet har förstått att genom olika känslor och beteende så kan man även påverka andras 

känslor och beteenden. Barnen har också uppfattningar om att det kan hjälpa att prata om 

svåra saker med andra, för att därigenom få tröst. Det är inte endast beröring så som kramar 

som hjälper dem att komma över ledsamma situationer.  

 

Sorg: Flertalet av dessa barn har förlorat en eller flera anhöriga, så de kommer ganska snart i 

intervjun in på sina sorgereaktioner. Exempelvis när någon dör kan man, enligt ett av barnen, 

känna sig liten. Det här barnet sa bland annat ”…typ om någon dör…så är det som om man 

krymper…typ sådär fem centimeter…” Detta kan sättas i relation till barnets förklaring av 

stolthet, under allmänna känslor, där man istället växer. Även till den här förklaringen så visar 

barnet tydligt med sitt kroppsspråk vad som menas. Sorg visades genom att barnet kutade 

rygg lite grann och försökte dra ner sitt huvud mellan sina axlar. Också den här gången kunde 

de andra barnen riktigt sätta sig in i känslan. De av barnen som hade erfarenhet av att någon 

närstående avlidit, tyckte att det är skönt att få se bilder på den döde. Även att gå till graven 

kunde beskrivas som en skön känsla. Vid graven får man nämligen tillfälle att prata med den 

man saknar. Man kan till exempel prata om saker som man inte hann prata om då personen 

levde. Ett av barnen tyckte däremot att det kändes konstigare att besöka graven. Det gör så att 

känslorna kommer upp igen och man blir ledsen på nytt. 

 

Här anser vi att barnen har fått den, enligt Furman, så kallad objektkonstansen då de förstår att 

den döde inte kommer tillbaka (Karlsson, 1977). Detta baserar vi på det att barnen går till 

graven för att prata om det som de inte hunnit prata om då personen levde. Även att känslor 
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kan komma och gå, har de förståelse för, att det som man tyckte sig ha bearbetat färdigt kan 

komma upp igen, som en ny sorgeattack.    

 

Kris: Likt de yngre barnen så tyckte även de äldre att sorg och kris är samma sak. Av den 

anledningen tas det heller inte här upp något specifikt kring kris utan det som framkom ingår 

under rubriken sorg.  

 

Gruppintervju 2 – Skola 

 

Allmänna känslor: Även barnen i denna grupp hade klart för sig vad känslor var för 

någonting. Exempel på känslor de spontant tog upp var ilska, ledsamhet och kärlek. Något 

barn sa att man kan vara så arg att man känner sig yr. Kärlek var, enligt barnen en bra känsla 

men då det leder in på att man kan bli lämnad blir det däremot en dålig känsla. Barnen är 

överens om att man är ensam om sina känslor. Det finns inte någon annan person som kan gå 

in och säga att man känner på något speciellt sätt. Däremot säger barnen att man kan påverka 

någon annans känslor genom att till exempel hjälpa någon. Genom att göra någonting för en 

annan människa kan man göra denna människa glad.  

 

Även dessa barn har en förståelse för att också andra än de själva känner känslor, både glada 

och ledsna sådana. De har också förståelse för att man kan påverka känslor hos andra genom 

sitt beteende, till exempel då de tog upp att man kan göra slut med sin pojk-/flickvän. De är 

medvetna om att detta kan leda till att man sårar den andra personen. 

 

Ledsen: Att vara ledsen innebär att man känner sig nere och ensam. Det är en sorglig känsla. 

Är man ledsen vill man bli tröstad och omtyckt. Man vill även prata med någon. Exempel på 

personer som man då vill prata med kan vara skolsköterskan och kuratorn. Faktorer som kan 

göra att man blir ledsen är att bli slagen, retad, utfryst, mobbad och när någon dör. Barnen är 

medvetna om att ledsamhet kan leda till sorg.  

 

Även barnen i den här gruppintervjun påpekar att man kan bli hjälpt genom att få prata ut med 

någon. Också här säger barnen att man kan bli ledsen både av fysiska och psykiska faktorer.  

 

Sorg: När någon nära anhörig dör känner man sorg och blir ledsen. Då vill man gärna ha 

kramar och prata med någon som lyssnar. Det känns bra att få titta på ett fotografi av den 
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döde, eftersom det då känns om att denne vakar över en. När man tittar på bilder kan det 

kännas som att man är inne i bilden och kramar om personen. Barnen har ingen egen 

upplevelse av att gå till någon grav, men de tror att det kan kännas skönt att få gå till graven 

när någon dött.   

Barnen söker gärna efter konkreta upplevelser av de döde. De känner att det är skönt att få 

titta på bilder och minnas den som inte längre finns bland dem. Att den döde inte kommer att 

komma tillbaka verkar de medvetna om, och då är det näst bästa alternativet att få titta på 

bilder, enligt barnen.  

 

Även här anser vi att barnen har uppnått Furmans objektkonstans, detta då barnen uppvisar 

förståelse för att den avlidne är borta. För att då göra ett försök i att underlätta det faktum så 

vill barnen gärna titta på bilder av den avlidne. Detta då man får en sorts känsla av 

samhörighet med den bortgångne samt får en form av tröst genom att det känns som den 

bortgångne vakar över en.  

 

Kris: Inte heller den här gruppen av barn såg någon direkt skillnad mellan sorg och kris. Även 

här tar vi upp det som framkom i intervjun under rubriken sorg.   

 

 

6.3 Jämförelse mellan förskola och skola 

De yngre barnen hade svårt att förstå vad en känsla är för någonting. Detta tror vi beror på att 

de lever i en mer konkret värld. De har svårt att förstå abstrakta ting då de gärna vill kunna ”ta 

på” sin omvärld (Hwang och Nilsson, 2003). Däremot de äldre barnen har ett mer abstrakt 

tänkande, vilket innebär att de kan förstå att andra människor också upplever känslor. De är 

även medvetna om att man kan förstå andras känslor, men känna samma känsla på många 

olika sätt. Barnen har förståelse för att man kan sätta sig in i en annan persons känslor. 

Däremot är det inte liktydigt med att man förstår dem. De äldre barnen har i och med detta 

oftast lättare att känna empati för någon annan och dennes situation. Yngre barn som har 

behov av konkreta upplevelser behöver ofta se en människa gråta för att kunna förstå att den 

är ledsen. Detta till skillnad från de äldre barnen som kan förstå det på sättet som personen 

agerar, genom att titta på dess ansiktsuttryck och kroppsliga gester. De yngre barnen kan 

däremot avläsa att någonting är fel. Trots det, är det inte säkert att de genom detta kan förstå 
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att det är känslor inblandade, utan bara att det är någonting som inte står rätt till. Därför är det, 

som vi tidigare nämnt, viktigt att inte undanhålla för mycket information för barn.  

 

Vi har även, under arbetets gång, varit inne på att barn ofta skuldbelägger sig själva för något 

svårt som har inträffat. De kan känna sorg för till exempel någonting som de inte hunnit prata 

med den avlidne om. Detta får vi belägg för då barnen i intervjuerna upplever ett besök vid 

graven som någonting positivt. De tycker det känns bra att kunna gå dit och prata med den 

som befinner sig där. Då kan de få berätta och prata om det som de inte hunnit med att säga då 

personen var i livet. Även säga saker som kanske tynger dem. Kanske också säga förlåt för 

elaka ord de sagt till den bortgångne eller för elaka tankar de eventuellt har haft.   

 

Vår uppfattning är att de yngre barnen inte har uppnått objektkonstans, det vill säga att de inte 

riktigt förstått att den avlidne faktiskt är borta. Det är svårt att konkret beskriva döden. För de 

flesta barnen är den döde uppe i himlen, av något barn även i form av en ängel, medan ett av 

barnen menar att den döde inte finns någonstans. Detta kan kopplas samman med de 

reaktioner barn har vid sorg. Enligt litteraturen (Bris, 2007) står det att barn i åldern 4–7 år 

fortfarande befinner sig i det konkreta tänkandet, men börjar successivt uppnå det mer 

abstrakta tänkandet, det vill säga att de försöker förstå. Personen finns fortfarande kvar även 

om den nu anses bo i himlen. Som vi kan utläsa av den insamlade empirin passar detta inte in 

på alla barn. Däremot stämmer den tidigare forskningen vi nyligen tagit upp, in på flertalet av 

de barn vi har intervjuat. 

 

De äldre barnen har däremot uppnått den så kallade objektkonstansen (Karlsson, 1977) och 

vet att den döde har lämnat oss. De pratar inte om att de skulle finnas på någon annan plats än 

nere under jorden, i graven. Gällande detta står det att läsa i Bris (2007) att barn i 9-10 års 

ålder får en större förståelse kring begreppet döden. Att det är runt denna ålder som barnen 

slutar tro att den döde befinner sig som ett väsen i himlen. Trots att vi tidigare skrivit att vi 

menar att detta inte är något man kan åldersbestämma, passar det in på flertalet av de barn vi 

intervjuat.  

 

Barns uppfattningar av begreppen kris och sorg är, som vi tidigare nämnt, varierande från 

individ till individ. Detta ser vi då de yngre barnen pratar om att en sorg kan vara då ett 

gosedjur försvunnit eller att man har missat en bra film på TV. De äldre barnen är mer inne 

och berör de djupa sorgekänslorna som då någon människa dör.  
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Här vill vi än en gång poängtera att det är viktigt att möta barnen utifrån deras upplevelser och 

känslor. Genom de svaren vi har fått fram så är det lätt att se att barn inte alltid har samma 

önskemål om sättet att bli mötta på i en, för dem, svår situation. Något barn vill ha närhet och 

beröring, ett annat nöjer sig med att få prata med någon de känner förtroende för. Drar vi 

paralleller till det sociokulturella perspektivet gäller det att vi uppmärksammar att även då ett 

barn önskar beröring hemma är det inte en självklarhet att de vill ha det i förskolan eller i 

skolan. Det är viktigt att tänka på att det handlar om två olika socialisationer, den sociala 

miljön är inte den samma hemma som i den pedagogiska verksamheten (Säljö, 2000).  

 

Det är som Lind (1995) säger, att barn föds som egna sociala individer. Det finns ett behov 

hos alla att socialt kunna samspela med andra, men att det här behovet är mycket varierande 

från person till person.  
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7 Diskussion  

 

De resultat vi fått fram visade sig vara av väldigt varierande karaktär. Dels tror vi att det beror 

på att det är olika åldrar på barnen, men detta visar även på hur många olika sätt barn faktiskt 

upplever känslomässiga situationer som vid kris och sorg och hur de då vill bli mötta. Några 

barn vill ha mycket närhet som kramar och beröring, andra vill prata med någon som lyssnar, 

medan några helt enkelt vill vara ensamma och fundera. Detta menar vi är helt normala 

reaktioner eftersom det är på dessa sätt barnen själva vill ha det, vilket leder till att de, om de 

blir mötta på så vis de önskar, också så småningom kommer att må bättre.  

 

Med hjälp av de resultat vi fått fram menar vi att det kan bli lättare att kunna möta barn i kris 

och sorg. Detta på grund av att man måste tänka till en gång extra innan man handlar. Egna 

erfarenheter säger oss att många pedagoger improviserar eller arbetar utifrån en färdigskriven 

mall då de försöker möta barnen. Genom att tänka efter mer än en gång och att faktiskt våga 

rådfråga barnen, anser vi att mötet kommer bli till betydligt mer hjälp än det annars kan 

tänkas bli.  

 

Under intervjuerna hoppades vi kunna klarlägga barnens uppfattningar av begreppet kris och 

sorg. Relativt snart insåg vi att det var en, för oss, mycket svår uppgift. Begreppet kris var 

alldeles för stort och svårt för barnen att hantera. Då vi pratade om kriser återkom barnen hela 

tiden till sorgeupplevelser. Detta bekräftade det som vi tidigare tagit upp, nämligen att det är 

svårt att skilja begreppen kris och sorg åt. Emellertid var det ett av barnen på förskolan som 

beskrev vad en kris kunde vara, sett ur just det barnets perspektiv. Det här barnet upplevde att 

det var kris när det behövde skynda sig jättemycket. Som vi tidigare nämnt är det en kris om 

barnet upplever det som så. Detta innebär att det, för just det här barnet, är en kris att behöva 

skynda sig jättemycket. Däremot menar vi, att man i sådana typer av kris troligtvis inte 

behöver koppla in någon form av större beredskap. I det här fallet kommer det antagligen att 

räcka om pedagogen låter barnet få några minuter extra på sig att ”landa” innan läxförhöret 

börjar. Även om vi fortfarande vidhåller att det är en kris om barnet upplever det som det, så 

vill vi också betona, att det är viktigt att pedagogen trots det får använda sunt förnuft för att 

kunna avgöra vad för åtgärder som bör kopplas in. Vid den nyss nämnda formen av kris kan 

det säkerligen räcka med lite extra uppmärksamhet eller en kram för att barnet ska känna sig 

lugnare och redo att åter möta dagen. 
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När frågan ställdes vad sorg är och hur man kan känna sig så svarade barnen väldigt olika. 

Som framgår av resultat och analysdelen var en del barn djupare i sitt resonemang än andra. 

Det bör här tilläggas att detta var våra egna tolkningar utifrån vår förförståelse. Då vi inte 

känner barnen är det svårare för oss att klargöra och förstå deras tankegångar. Vi har gjort vårt 

bästa för att verkligen tolka deras svar utifrån vad de muntligt svarade och utifrån deras 

kroppsspråk samt utifrån den bakgrundsinformation vi fått av deras pedagoger.  Men frågan 

om hur barn upplever känslor vid kris och sorg har vi inte fått svaret på. Det vi har fått svar på 

är däremot att barn upplever känslor på många olika, men ändå liknande sätt. Vissa upplever 

känslor mer fysiskt än andra som då istället känner de mer psykiskt. Något som kom upp i alla 

intervjuerna var begreppet döden. De flesta barnen menade att sörjandet är någonting som 

pågår en längre tid, men att det planar ut allt eftersom tiden går. Däremot finns den 

bortgångne alltid kvar i minnet. Ett av barnen menade däremot att man bara sörjer då 

personen ifråga går bort. Därefter är det fullständigt onödigt att sörja eftersom den biten redan 

är avklarad. Här får vi än en gång belägg för att inte ett barn är det andra likt. Det är absolut 

nödvändigt att som pedagog förstå att barn tänker och upplever känslor på helt olika sätt. 

Mötet mellan barn och pedagog måste ske utifrån barnens känslor och tankar, och med hjälp 

av pedagogens förförståelse så formas mötet till något positivt för barnet. Varje möte är unikt.  

 

Att möta barn i en, för dem, svår situation är inte alltid så lätt. En handbok i att möta barn 

hade varit bra att ha, men då alla barn är egna, unika individer är det inte realistiskt. Det finns 

inte någon ”mall” som passar in på alla, utan de behöver bli mötta på ett individuellt sätt 

utifrån deras behov och önskemål. Något som tydligt framkommit under våra intervjuer med 

barn, är att de oavsett ålder vill bli mötta på olika sätt. En del vill ha beröring så som kramar, 

medan andra helt tar avstånd från det. Somliga vill ha någon att prata med, medan andra hellre 

pratar med sig själva. Det finns också de barn som helst inte vill ha någon hjälp alls i sin 

jobbiga situation.  Vi anser att man måste vänta ut de barn som inte visar några tecken på att 

vilja ha hjälp och stöd. Möjligheten finns att de inte vill ha någon hjälp eller stöd, men det kan 

också vara så att de trots allt vill det även om de inte visar några som helst antydningar till 

det. Därför är det viktigt som pedagog att försöka ta reda på om så är fallet eller om de 

faktiskt föredrar att vara ensamma i sin kris eller sorg. I samband med detta, menar vi att det 

är viktigt att det finns en öppen kommunikation mellan hemmet och skolan. Det är inte något 

som nödvändigtvis förenklar situationen för pedagogen, men det kan öka möjligheterna till att 

hjälpa och möta barnen på deras nivå, enligt deras önskemål och behov.   
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Egna erfarenheter säger oss att många vuxna tenderar till att ignorera och förlöjliga barns sorg 

av till exempel ett förlorat gosedjur. Ofta ses detta som en petitess av vuxna, då många menar 

att man alltid kan ersätta ett gosedjur. Detta sätter vi i relation till att, som vuxen, tappa bort 

exempelvis ett smycke med affektionsvärde.  Helt klart kan detta upplevas som en stor sorg.  

 

Den tidigare forskning som vi har tagit del av, har alla behandlat barn och deras reaktioner i 

samband med kris och sorg. Däremot har forskningen inte tagit upp nämnvärt mycket om hur 

barn vill bli mötta, och hur vi som vuxna kan möta dem på det vis som barnen skulle önska. 

Trots det så har den tidigare forskningen visat sig vara användbar, detta då man utifrån vad 

som framkommit om reaktioner och faser hos barnen, kan vända det till hur man ska möta 

dem. Vi anser nämligen att det kan vara bra att veta något om de olika reaktioner som barn 

kan ha i samband med kris- och sorgesituationer, samt vilka olika faser som de troligtvis 

genomgår. Som tidigare nämnts så är vi emellertid emot att man skulle behöva dela in de här 

olika reaktionerna och faser i åldersgrupper. Om man åldersbestämmer de olika ”stegen” i 

barnens bearbetning av den specifika situationen, så kan det tyvärr göra att man missar att 

möta barnet enligt just dess behov och önskemål. Här är det viktigt att man som vuxen tar 

vara på Gustafssons (2006) tankar om att det är viktigt att våga vara medmänsklig. Att man 

vågar ta av sig sin uniform och istället agera med hjärtat. Man måste våga vara sig själv och 

se människan framför sig som en person i behov av medmänsklig värme. Medmänsklighet 

kan också visa sig genom sättet på vilket pedagogen leder barnen igenom en kris eller 

sorgesituation.  

 

Ett av de intervjuade barnen i skolan sa bland annat, att när man var ledsen så ville man kunna 

gå undan, till exempel få gå in i ett annat rum för att få vara i fred. Tyvärr var detta inget som 

tilläts i just den här klassen. Vi anser att, när det uppstår sådana situationer som gör att barnet 

önskar att få lämna rummet och gruppen för en stund, för att få vara ifred med sina tankar, 

måste vi våga tillmötesgå detta önskemål. Här knyter vi an till motivationsledarskapet som 

berör just motivationen hos den drabbade. Vi anser att det för barnets, och även gruppens, 

bästa är att låta det drabbade barnet få avvika en kortare stund. Denna korta stund kan vara det 

som gör att barnet orkar vara med och delta i verksamheten igen. Nekar man barnet detta, är 

risken stor att det tappar sin koncentration och fokus. Detta kan, anser vi, i sin tur kan leda till 

att barnet på grund av sin ängslan börjar störa sina kamrater och då har det ena barnets oro 

plötsligt blivit en hel barngrupps oro.  
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Som pedagog ute i verksamheten kan det vara bra att veta att barns uppfattningar kring kris 

och sorg inte skiljer sig åt markant. Utan det är snarare deras önskemål och behov i själva 

mötet som skiljer sig åt. Önskemålen och behoven skiljer sig från barn till barn. Skiljer de sig 

även mellan barnen i de olika verksamheterna? Detta var en av de frågor vi sökte svar på 

genom våra intervjuer. Därav valet att genomföra två gruppintervjuer i vardera förskolan och 

skolan. Efter att ha intervjuat barnen och analyserat deras svar, kom vi fram till att det fanns 

många likheter mellan deras upplevelser kring kris och sorg. Känslorna var av samma 

karaktär, det som skiljde var deras sätt att tänka kring det samt att de äldre barnen på ett mer 

konkret sätt kunde sätta ord på sina upplevelser.  

 

Att möta barnen ute i verksamheten handlar om att läsa av barnen, att ha en dialog med dem. 

Något av det vi kom fram till gällande att möta barnen på deras nivå, i jämförelsen mellan 

förskola och skola, var att alla barn är olika och har därför olika önskemål hur att vilja bli 

mötta. Vad vi kan utläsa av de svar vi fått fram, är att de yngre barnen gärna vill bli mötta 

genom beröring medan de äldre tycks föredra att prata om sina känslor. Viktigast för dem alla 

är dock att de vill bli sedda. De vill veta att man har sett och uppmärksammat dem, att man 

visar omtanke och förståelse för dem och den uppstådda situationen.  

 

Att kunna möta barn i kris och sorg är för oss en oerhört viktig uppgift som blivande 

pedagoger. I dagens verklighet finns det oftast inte tid och möjlighet att som färdig pedagog 

ute på fältet hinna med att sätta sig in i, och söka kunskap, kring detta enormt viktiga område. 

Då en krissituation uppstår är det oftast för sent att hinna söka efter den nödvändiga 

kunskapen. Det är oftast upp till pedagogen själv att använda sin fritid för att söka insikt kring 

detta ämne. Enligt oss, är detta en stor brist ute i verksamheten.  Vi anser att det finns en fara i 

att pedagogerna inte hinner med att få ta del av, och sätta sig in i den litteratur som finns kring 

att möta barn i kris och sorg. Faran ligger i att mötet med barnen sker på ett slentrianmässigt 

sätt, utan någon större eftertanke om vad det kan betyda för barnet.  

 

Som vi har kommit fram till, så skiljer sig barnens sätt att vilja bli mötta på, dels från barn till 

barn, men också mellan förskola och skola. När man som pedagog arbetar med de yngre 

barnen på förskolan, kan det vara bra att veta att barnen oftast söker kontakt och tröst genom 

beröring. För de barnen, kan en kram eller en klapp på kinden vara väldigt värdefullt. Det kan 

vara det som gör att de orkar med en dag till i verksamheten, att de känner sig värdefulla och 

omtyckta. Arbetar man med de äldre barnen inom skolans verksamhet, får man däremot vara 
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inställd på att det troligtvis inte handlar så mycket om beröring, utan snarare handlar det där 

om att låna ut sitt öra en stund. För de äldre barnen betyder det väldigt mycket att någon 

lyssnar på dem, att någon verkligen vill ta del av vad de har att berätta. Här ser vi att, i skolans 

verksamhet, så fyller skolsystern och skolkuratorn en mycket viktig funktion. Det är de två 

personerna som våra intervjuade skolbarn först och främst vill vända sig till när de är i skolan. 

Då ovan nämnda personer inte alltid finns tillgängliga får vi, som pedagoger och vuxna, 

finnas till hands istället. Det är viktigt att barnen verkligen känner att de kan lita på oss, att vi 

lyssnar och visar ett genuint intresse för vad de har att berätta och inte bara nonchalerar deras 

bekymmer.   

 

Att hjälpa barnen att skapa sig en trygghet bör vara en självklarhet. Även att kunna möta och 

stötta barnen efter deras situation och önskemål. Detta görs på enklast sätt om pedagogen 

utgår från varje barn som en egen unik varelse. Pedagogen måste finnas till hands för barns 

frågor och behov. Att det ska finnas en beredskapsplan på alla förskolor och skolor är en 

självklarhet. Vi ställer oss däremot frågande till varför det endast är ett krav att det ska finnas 

på skolorna och inte på förskolorna? Enligt den forskning som vi har tagit del av, har inte vi 

kunnat hitta något som säger att det inträffar färre incidenter på förskolor än på skolor. Det 

finns en del litteratur som tar upp hur man kan utforma en beredskapsplan, till exempel 

Dyregrovs bok, Beredskapsplan för skolan. Vid kriser och katastrofer (2006). Egna 

erfarenheter, från bland annat den verksamhetsförlagda utbildningen, visar att många 

förskolor och skolor bara har tagit ett exempel rakt av. Enligt oss är det då inte en speciellt väl 

utarbetad plan. Hur man än lägger upp beredskapsplanen är det omöjligt att täcka upp alla 

möjliga tänkbara situationer. Däremot anser vi dock att det mest väsentliga självklart ska 

finnas med, såsom till exempel telefonnummer till kontaktpersoner.  

Vi anser att beredskapsplanerna inte tar upp hur man bör möta barn i de ”mindre” kriserna så 

som förlust av ägodelar eller husdjur. Beredskapsplanerna vi har erfarenhet från är mycket 

inriktade på hur man praktiskt ska göra vid tillfällen som till exempel då barn försvunnit från 

en utflykt eller då elever gått bort. Då tas det bland annat upp att hissa flaggan på halv stång 

och att man ska författa ett föräldrabrev. Detta är helt klart ingenting onödigt, tvärtom, det är 

en absolut nödvändighet. Vi även lagt märke till, gällande beredskapsplaner, att många av 

dem saknar tips på bra och användbar litteratur. Detta anser vi vara väldigt viktigt då det 

tyvärr inte ingår någon direkt utbildning för pedagoger gällande krissituationer, varken under 

utbildningen eller under de verksamma åren som pedagog.      
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Gällande beredskapsplaner har vi inget svar på hur de ska utformas för att på bästa möjliga 

sätt kunna passa även för barnen i verksamheten såsom förskola och skola. Däremot anser vi 

att de bör omformuleras så att större hänsyn tas till barn i beredskapsplanerna. All fakta som 

finns med i dagens beredskapsplaner bör självklart även i fortsättningen få vara med. Det 

finns ingen möjlighet att kunna stryka det. Däremot kan och bör man lägga till mer om själva 

mötandet av barn som befinner sig i någon form av kris- eller sorgesituation.                                                                                                    

 

Det var tänkt att alla intervjuerna skulle ske i lika stora grupper. Dock visade det sig inte 

kunna ske, då det blev några bortfall. Detta innebär att intervjugruppernas storlek varierade 

från två till sex barn. Någon större påverkan för vårt resultat tror vi inte att det har orsakat. 

Visserligen fick vi därför inte samma antal barn på förskolan som i skolan men eftersom 

svaren ändå blev varierande menar vi att det inte har gjort resultatet annorlunda. Frågorna vi 

ställde var heller inte exakt samma i de olika intervjuerna. Detta beror på aspekter så som att 

vi valde att göra kvalitativa intervjuer med endast fasta frågeområden istället för att ha fasta 

frågor. En annan aspekt är att vi valde att dela upp intervjuerna mellan oss så att vi gjorde två 

var. Detta, samt att barnens åldrar skilde sig åt, ledde till att frågorna i intervjuerna inte var 

identiska. Trots det, anser vi att vi har fått svar på det vi var ute efter. Nämligen barnens egna 

berättelser av sina upplevelser.  

 

Vi anser att resultaten i stor mån täcker vårt undersökta område. Dock menar vi att det aldrig 

kan täcka allt som rör barns tankar och känslor, oavsett hur många intervjuer man skulle ha 

gjort. Detta eftersom antalet olika upplevelser barn har kring kris och sorg är lika många som 

det finns barn.  Däremot finns det många likheter gällande deras upplevelser vilket gör att 

resultatet i alla fall täcker upp ett stort område. Vi anser trots detta att vår undersökning ger en 

sann bild av hur verkligheten ser ut. 

 

Oavsett vilken metod man väljer, så är det relativt svårt att intervjua yngre barn. Gällande det, 

är vi nöjda över vårt metodval eftersom vi valde att göra intervjuerna samtalsliknande. Vi tror 

att det gjorde att barnen blev mer avslappnade än de skulle ha blivit om vi bara ställt en massa 

frågor rakt upp och ner.  Däremot har vi kommit fram till att, det som skulle ha gett en klarare 

bild av deras upplevelser, hade varit att göra en observation. Detta anser vi dock är mycket 

svårt att genomföra. Vi menar då att observationen måste ske av barn som vid 

observationstillfället befinner sig i en kris eller sorg. Att hitta förskolor och skolor som har 

barn i de situationerna kan vara svårt nog, att dessutom få de att gå med på att bli observerade 
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tror vi är värre. Med dessa diskussioner kom vi fram till att det bästa för att få svar på våra 

frågor trots allt var att genomföra de kvalitativa intervjuer som vi gjort.  

 

Det vi i största mån hoppas ha kunnat uppnå med detta arbete, är att underlätta för pedagoger 

i förskola och skola genom att beskriva vår tolkning av hur barn upplever och vill bli mötta i 

kris och sorg. Vi menar, att man genom att ha kännedom om detta kommer att kunna 

genomföra arbetet med barnen på ett betydligt mer smidigt sätt, men även möta barnen på ett 

för dem tillfredställande sätt. Dessutom menar vi att det är av stor vikt att känna till dessa 

aspekter då man utarbetar till exempel beredskapsplanen för den gällande verksamheten.   

 

Vid arbete med barn oavsett åldrar är det viktigt att i en kris- eller sorgesituation, tänka på att 

möta dem så gott man kan på deras villkor, enligt deras önskemål och behov. Oavsett om det 

är en större eller en mindre kris eller sorg, så måste mötet med barnen bli så bra som möjligt, 

detta med hänsyn taget till barnets önskemål och behov. Det är inte bara mötet som är viktigt, 

även tiden. Att vi låter det här mötet få ta sin tid, oavsett vad klockan visar samt att mötet äger 

rum när barnet är redo för det. Känslor är inget man kan rå på, det finns inga färdiga 

tidtabeller som talar om för oss hur lång tid varje fas eller reaktion i bearbetningen kring den 

specifika situationen tar. Det är, som vi tidigare har nämnt, inte någonting som kan 

tidsbestämmas utan snarare en fråga om mognad. Vid en kris- eller sorgesituation är det 

viktigt att vi låter barnen ha de känslor som de har, utan att stressa på dem. Annat som är 

viktigt i denna situation, är att vi tillåter barnen att ha känslor, att vi låter dem få veta att det är 

normalt att känna, och detta oavsett vad och hur de känner. Det finns inga rätt eller fel känslor 

i en sådan situation.  

 

För att kunna känna glädje och se det positiva i livet igen är det viktigt att man låter sorgen ha 

sin tid (Hammarlund, 2001). 
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9 Bilagor 
 
Bilaga A 

 
Halmstad 2007-10-10 

 
Hej 
 

Vi är två lärarstudenter från Högskolan i Halmstad. Just nu läser vi vår 
sista termin, vilket innebär att vi håller på med vårt examensarbete. Vårt 
syfte med detta arbete är att ta reda på hur barn upplever kriser. Vi 
kommer därför att intervjua några barn i en gruppintervju. Detta innebär 
att man pratar med ett flertal barn samtidigt. Vi undrar om vi får lov att 
ha med ditt/ert barn i gruppen. Barnen, förskolan/skolan samt kommunen 
kommer att vara helt anonyma. Det är endast vi två samt våra handledare 
från högskolan som kommer att få ta del av detta. Intervjuerna kommer 
att spelas in på band. Dessa band kommer endast att användas för vår 
dokumentation och kommer att raderas så fort vårt examensarbete är 
färdigt. Vi vill också meddela er att ni när som helst under arbetet får lov 
att ta tillbaka tillståndet att intervjua ditt/ert barn. Vi ber er är fylla i 
nedanstående talong och lämna till personal på förskolan/skolan. Har ni 
några frågor är ni välkomna att maila oss. Så hör vi av oss.  

 
Vi är mycket tacksamma för er hjälp. 

 
Hälsningar  

 
        Lina Persson       Susanne Sela                                      
la04lipe@student.hh.se          la04suse@student.hh.se

  
 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 

□ JA jag/vi tillåter att mitt/vårt barn får deltaga i intervjun.  

□ NEJ jag/vi tillåter inte att mitt/vårt barn får deltaga i intervjun. 

 
____________________  ____________________ 
          Barnets namn           Namnunderskrift 
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Bilaga B 
 

Intervjuguide  

 

Vi kommer att göra en kvalitativ intervju vilket innebär att vi inte kommer ha några 

strukturerade fasta frågor, utan istället utgå från strukturerade fasta frågeområden. Då 

ordningen på områdena har betydelse kommer vi att använda oss av den så kallade 

trattekniken, vilket innebär att man börjar med en vidare fråga som blir mer och mer exakt ju 

längre ner i tratten man kommer (Hartman, 2004). Vi kommer att analysera och jämföra alla 

fyra begreppen i tratten, mellan förskola och skola som bilden nedan visar.  

 

 

Förskola      Skola 

   

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kommer att inleda gruppintervjun med att prata om allmänna känslor. Med det menar vi 

känslor överlag, så som till exempel glad, ledsen och arg. Barnen får berätta om hur de känner 

sig när de befinner sig i de olika situationerna. Därefter smalnar vi av lite och koncentrerar oss 

på hur det känns när man är ledsen. Detta i sin tur leder till att vi definierar och pratar om sorg 

och de djupare känslorna. Slutligen kommer vi in mer på begreppet kris. Inledningsvis 
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förklarar vi vad själva ordet betyder. Därefter pratar vi om exempelvis vad en kris är för dem, 

om de eller någon i deras omgivning upplevt en kris, hur det kändes då, hur omgivningen 

mötte dem, hur de vill bli mötta etc. För att barnen ska förstå innebörderna av begreppen ger 

vi konkreta exempel på olika typer av situationer.  

 

Förslag på diskussionsfrågor till de olika planen i tratten 

 

Allmänna känslor: Med allmänna känslor menar vi känslor över lag. Vad är en känsla, vad 

finns det för olika känslor, hur känner man sig i de olika känslotillstånden, etc.  

 

Ledsen: Hur känner man sig när man är ledsen, vad kan göra att man blir ledsen, hur ser 

någon som är ledsen ut, etc. 

 

Sorg: Vad är en sorg, när man känna sorg, är det samma sak att ha sorg som att vara ledsen, 

etc. 

 

Kris: Vad är en kris, vad händer när man är i en kris, finns det olika typer av kriser, etc.  

 

Möte: Hur vill du bli mött när du befinner dig i kris eller sorg, blir du mött på det sätt du vill, 

etc.   


