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Förord 
 
I den här undersökningen kommer ni att läsa om tre lärarstudenter som har varit ute i tre olika 
skolor i tre områden i Västra Götaland. Ni kommer att läsa om intervjuer som utförts med 
tolv barn, om hur de uppfattar döden. Ni kommer också få ta del av en intervju som gjorts 
med en psykolog där hon berättar om sina tankar om döden och barn och hur hon arbetar med 
det i skolan. Ni kommer få att ta del av vårt tillvägagångssätt, det slutliga resultatet samt våra 
diskussioner och förslag på vidare forskning.  
 
Vi vill framföra ett stort tack till de 12 elever och den psykolog som hjälpte oss att genomföra 
denna undersökning. Vi vill tacka vår handledare Ann-Christine Johansson som varit till stor 
hjälp under arbetets gång. Vi vill framföra ett stort tack till den positiva och hjälpsamma 
handledningsgrupp som kommit med smarta frågor och tips för förbättring av vår 
undersökning. Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och en väl genomförd 
undersökning. 
 
Göteborg & Borås, hösten 2008 
Samar El-Ghariri, Malin Börjesson och Erik Olbäck.  
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grundskolans tidigare år.  210/270 högskolepoäng. 
 
 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 

högskolepoäng i utbildningsvetenskap. 
 
Titel: Barns uppfattningar om döden 
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Författare: Malin Börjesson, Samar El-Ghariri & Erik Olbäck 
 
Handledare: Ann-Christine Johansson 
 
Examinator: Birgitta Davidsson 
 
Datum: 2009-01-13 
 
 
 
BAKGRUND: 
 
Tamm (1986, s1-2) skriver att barns uppfattning om döden har utvecklats under många år. 
Tidigare hade barnen en enklare syn på döden och de fick ofta höra sagor under sin uppväxt 
som handlade om döden. Idag är döden i barns närmiljö inte lika framträdande och många 
vuxna väljer att inte tala om döden med barn. När någon i ett barns närhet dör händer det att 
barnet inte får delta vid begravningen, vilket gör att de inte får någon erfarenhet. Detta kan 
vidare leda till att barn ser på döden som något skrämmande.  
Slaughter (2005, s183) skriver att barns uppfattning om döden utvecklas mycket från 
förskoleåldern och uppåt, då de främst ser döden som ett annat sätt att leva på än det vanliga.  
 
SYFTE: 
 
Vårt syfte med undersökningen är att vi vill ta reda på hur barn i årskurs 3-5 uppfattar och resonerar 
kring döden.  
 
METOD: 
 
Undersökningen genomfördes genom en kvalitativ ansats som bygger på intervju av barn i 
årskurs 3 – 5. Vi motiverar val av teori och vi skriver även om vårt urval, genomförande, 
etiska principer, tillförlitlighet och giltighet.  
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RESULTAT: 
 
Vi har i vår undersökning kommit fram till att flera av barnen uppfattar döden som något 
hemskt och läskigt, samt att man dör genom sjukdom, olycka eller av ålder. Några av barnen 
har även svarat att de tror att man dör för att alla människor på jorden ska få plats.  
Flera av barnen har aldrig varit med om att någon dör och visste därför inte hur det kändes. 
Efter döden tror många av barnen att man kommer till himlen eller helvetet, att man föds på 
nytt eller att själen vandrar vidare till en ny människa eller ett djur. Sex av barnen tror att man 
kommer till himlen eller till helvetet. Två flickor tror att man föds på nytt, att själen går 
vidare till en ny människa eller till ett djur. Barnen pratar om döden ibland, främst när det har 
hänt något. En flicka vill prata mer om döden, men det är aldrig någon som frågar henne.  
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 INLEDNING 
 

Intervjuare: Om jag säger döden, vad tänker du på? 
Pojke: Hemskt. 
Intervjuare: Hur menar du med hemskt? Vad är det som är hemskt? 
Pojke: Typ att man går bort från livet typ så, och sen att eeh.. man blir också 
nyfiken. Kanske om man kanske får ett nytt liv eller nåt sånt. Men jag har 
aldrig dött, så jag vet inte om det är sant eller inte. Ah men jag tycker inte att 
det är så roligt att dö om man skulle dö. 
Intervjuare: Kan du berätta mer om när du blir nyfiken, för nu blir jag 
nyfiken på vad du har att säga? 
Pojke: Men vad heter det.. tänk så om man får ett nytt liv. Men vad händer, 
typ när man dör? Vad händer sen? Ligger man bara i en grav där det är 
mörkt, sen så ligger man bara där då eller? 
Intervjuare: Jag vet inte  
    Intervju med pojke 10 år 

 
Vi upplever att barn många gånger har mycket att säga och har många funderingar om döden, 
då de ofta stöter på det i vardagen. Exempelvis när de ser en död fågel, har ett husdjur som 
dött, de hör på nyheterna eller har någon i sin närhet som dött. Detta intresserar oss för att vi 
som blivande pedagoger ska kunna skapa oss en djupare förståelse för barnens tankar kring 
döden. Därför har vi valt att lägga fokus på vad barnen har för uppfattning om detta. 
 
Anledningen till att vi valde att vara tre som tillsammans gjorde en undersökning är för att vi 
alla hade samma intresse för hur barn tänker om livsfrågor, såsom döden. Under vår 
inriktning på lärarutbildningen läste vi en kurs som handlade om detta, och av egen 
erfarenhet har vi inte märkt mycket av hur pedagoger jobbar med döden ute i 
verksamheterna. Vi har även fått beskrivet för oss att många pedagoger ser döden som ett 
svårt ämne, och de vet oftast inte hur de ska tala med barn som drabbats av det i sin 
omgivning.  
 
Om pedagoger väljer att inte tala om döden så vet man inte hur detta kan påverka eleverna. 
Vi funderade över om det går att förstå ett barn som exempelvis drabbats av ett dödsfall eller 
har funderingar kring döden, när man valt att inte samtala om det.  Detta tror vi handlar om 
en osäkerhet hos vuxna eftersom de kanske känner att de inte har tillräckligt med 
”kunskaper” om barnet och deras tankar om ämnet. Som vuxen kanske man tror att det bästa 
för barnet är att inte samtala om döden, eftersom det oftast relateras till något hemskt. Vi 
anser att många vuxna tror att de har en skyldighet att prata om döden på ett så lättsamt sätt 
som möjligt, för att skydda barnet. Men många gånger räcker det nog med att lyssna på vad 
barnen har att säga, och sedan utgå från deras tankar och funderingar i samtalen. Doverborg 
& Pramling Samuelsson (2000, s.8), skriver att det kan vara svårt att förstå barns tankevärld 
om vi inte får ta del av barnens upplevelser och tankar. 
 

Motiven för att göra intervjuer med sina barn och analysera dessa är med 
andra ord flera, dels att som pedagog bli bättre på att förstå barns tankevärld 
och därmed kunna skapa en bättre lärandemiljö, dels för att utvärdera sitt 
eget pedagogiska arbete.  
(Doverborg & Pramling Samuelsson. 2000, s.8)   
 

Genom den här undersökningen hoppas vi att ni som läsare får en inblick i hur barnen tänker 
kring döden och på så vis också en djupare förståelse kring barns tankar om det. 
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Förhoppningsvis hjälper denna studie till en vidare utveckling för pedagoger att samtala med 
barnen om döden.  

 

SYFTE  
Vårt syfte med undersökningen är att vi vill ta reda på hur barn i årskurs 3-5 uppfattar och resonerar 
kring döden.  
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BAKGRUND 
För att vi ska nå vårt syfte har vi valt att granska litteratur som är av betydelse för vår 
undersökning. Vi kommer i avsnittet presentera den litteratur och de avhandlingar som berör 
vårt undersökningsområde samt det aktuella forskningsläget. Ni kommer även få ta del av en 
muntlig källa1 i form av en intervju som genomförts med en psykolog som arbetar på skola. 
 

Hur framställs döden i media? 
Barnens uppfattning om döden har inte alltid sett likadan ut. Några generationer tillbaka var 
synen något enklare än vad den är idag. Barnen förr kom i kontakt med livets och dödens 
mysterium genom myter, sagor och olika religiösa berättelser. Idag får barnen också höra 
sagor under sin uppväxt, men till skillnad från de som växte upp tidigare, får barnen idag 
bekanta sig med böcker och reportage som skildrar den realistiska döden. Barnen kan läsa om 
hur en mamma, pappa eller ett syskon dött av en sjukdom eller i en olycka. De religiösa 
berättelserna som tog upp livet efter döden tidigare, återfinns inte så ofta idag. Barnen väljer 
istället att läsa olika sorters tidningar/serietidningar, där döden framställs på olika sätt - oftast 
i våldsamma sammanhang. Media ger barnen bilder av den realistiska döden, då de 
exempelvis får se barn från tredje världen svälta. Samtidigt som barnen ställs inför dessa 
verkliga skildringar från massmedia, är döden i barnens egen närmiljö inte framträdande. De 
som dör försvinner och ingen vill tala om vad som egentligen händer. Ibland får barnen inte 
ens delta vid en begravning. Det gör att minnena snabbt försvinner, eftersom ingen talar om 
de döda. Barnen får då inga erfarenheter, vilket under dessa förhållanden kan leda till att 
barnen uppfattar döden som något skrämmande. (Tamm 1986, s.1-2) 
 

Hur tänker barn om döden?  
Spädbarns uppfattning om döden (från 2 månader och uppåt)  
Spädbarn har inte de intellektuella resurser som man måste ha för att kunna förstå vad döden 
innebär. Barnet börjar under denna period uppleva skilsmässa och även separation, men detta 
är något som barnet gör oreflekterat. Dessa upplevelser kommer senare i livet att leda till hur 
barnet ser på döden. I början av livet är barnet i stort behov av mat, kärlek, värme och 
trygghet som de oftast får av mamman. Skulle barnet under denna tid utsättas för separation 
från sin mamma en längre tid, skulle detta upplevas på samma sätt som när en vuxen förlorar 
någon i ett dödsfall. Beteendet är likadant, då barnet först blir upprört över separationen. 
Detta benämns som chockfasen och det innebär att barnet vägrar acceptera förlusten. Efter 
det kommer sorgen och då upplever barnet förtvivlan. Barnet kan då dra sig undan, sluta visa 
känslor och sova mer.(Tamm, M 1986, s.3) 
 
Barns uppfattning om döden vid åldrarna 4-7 år 
Dyregrov (2007, s.11) skriver att små barn använder ordet död utan att de förstår den fulla 
innebörden. Barnen har svårt att förstå abstrakta föreställningar som används som förklaring 
till döden. Vid fyra års ålder är barnets begrepp mycket konkret och man ska helst undvika 
abstrakta förklaringar eller förskönade omskrivningar som barnet kan ta mycket bokstavligt, 
skriver Dyregrov (s.12). Detta gäller exempelvis omskrivningar som att den döde sover eller 
har åkt iväg på en lång resa. Beskrivs döden på detta sätt kan det leda till att barnen blir rädda 
när föräldrarna sover eller reagerar när någon ska åka bort. Enligt Tamm (1986, s.6) har 

                                                 
1 Källan vill vara anonym  
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barnen vid denna ålder en mycket fantasifylld syn på världen som liknar den syn som sagor 
och myter har på omvärlden. Barnet styrs av känslor och magiskt tänkande. Barnet tror till 
exempel att det som den önskar går i uppfyllelse. Vid dessa åldrar börjar barnets uppfattning 
om döden genomgå en förändring. Dyregrov (2007, s.13) menar att i åldrarna 5-10 år 
utvecklar barn gradvis en förståelse av att döden är oåterkallelig och att alla livsfunktioner 
upphör: ”när man är död så är man det”. Slaughter (2005, s.180) skriver att det är nu som 
barnet upptäcker att livet börjar med födseln och slutar med döden. Barnet vill inte tro på att 
livet inte fanns innan födseln, samt att det inte kommer att fortsätta efter döden. Till skillnad 
från de vuxna vägrar barnet att acceptera att döden är slutgiltig. Detta beror på att barnet ser 
sig själv i centrum och har svårt att se ur ett annat perspektiv. Dessutom har barnet en 
fantasifull syn på omvärlden.  
 
Slaughter (2005, s.183) har i sin undersökning upptäckt att det finns två olika sorters 
uppfattningar om döden hos barn i åldrarna 5-10 år. I undersökningen delade hon in barnen i 
två grupper, där den ena fick undervisning om kroppen och döden medan den andra inte fick 
det. Den första gruppen av barn som även fick namnet ”life theorisers”, kännetecknades av 
en uppfattning som börjar likna de vuxnas. Alltså att den som dör av ålder är kopplat till att 
organen såsom hjärta och lungor etcetera slutar fungera. Dessa barn hade tagit till sig den 
biologiska synen på livet. De anser därför att livet inte fortsätter efter döden och att detta är 
något som är omöjligt, eftersom kroppens organ inte fungerar längre. Den andra gruppen 
anser att man dör på grund av ålder, och att den person som dött fortsätter att leva, andas och 
äta etcetera. Både Tamm (1986, s.8) och Slaughter (2005, s.183) skriver om att barnens 
uppfattning till största del i förskoleåldern, kännetecknas av att döden är omvändbar. Att vara 
död är ett annat sätt att leva på än det vanliga. Anledningen till att barn tänker på detta vis är 
enligt Tamm (1986, s.12) att barnets föreställningsvärld är subjektiv och att till exempel 
önskningar och tankar kan påverka verkligheten. Detta magiska tänkande hos barnen kan 
leda till deras annorlunda uppfattningar om döden. Slaughter (2005, s.183) visar även i sin 
undersökning att i åldrarna 3-5 år kan barnen lära sig att förstå det biologiska synsättet av vad 
som händer när man dör och varför. Detta kan leda till en helt annorlunda uppfattning om 
döden.  
 
Johansson & Larsson (1976, s.10) skriver utifrån en tidigare undersökning som de har gjort 
på 83 slumpvis utvalda barn om vad barnen tänker på när det handlar om döden. I deras 
samtal med barnen har de kommit fram till att barnens svar skiljer sig beroende på åldern.  
Barnen som är mellan sex-åtta år knyter an döden till konkreta händelser, exempelvis att man 
blir skjuten. Johansson & Larsson (s.16) har i sin undersökning även fått veta att barnen 
mellan sex-åtta år har en rädsla för att de själva ska dö en dag. 
 
Barns uppfattning om döden vid åldrarna 8-12 år 
Dyregrov (2007, s.14) skriver att barn i åldrarna 8-12 år får en bättre bild och förståelse av att 
döden är oundviklig och universell. De kan undvika att se döden som ett möjligt alternativ 
för dem själva. Barnens uppfattning om orsaken till döden är konkret. De kan förstå döden 
både som ett resultat av yttre händelser, tillexempel genom olyckor eller våld, men även en 
verkan av en inre process som sjukdomar eller hög ålder. Barnet tänker mindre på sig själv 
och blir bättre på att ta andras perspektiv och kan lättare visa medkänsla både med vänner 
som mister syskon eller med egna familjemedlemmar som har sorg. Efter hand som barnen 
blir äldre, förstår de mer orsak och verkan bakom händelser och kan bli upprörda av de 
orättvisor i det som sker och att det exempelvis händer onda saker med goda människor. 
Enligt Slaughter (2005, s.182) är det nu barnen börjar förstå livets kretslopp. De förstår att 
allt som lever; djur, växter och människor kommer att dö. De förstår att man inte bara dör av 
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ålder utan även av sjukdomar och olyckor. De har nu fått en kunskap om vad som händer 
med kroppen under livets gång och varför. Slaughter hävdar att det är genom den nya 
biologiska kunskapen som barnens uppfattning om döden utvecklas och ändras. I och med 
denna förståelse om kroppen så blir de även medvetna om hur lätt man kan dö om något 
händer med kroppen. Barnen förstår nu att döden inte är omvändbar. Den magiska, 
fantasifulla och religiösa bilden om livet och döden blir nu utbytt mot en biologisk och 
vetenskaplig uppfattning. Barnen inser nu att alla kommer att drabbas av döden och det finns 
inga undantag. När de inser detta kan de uppleva dödsångest och ångestens varaktighet kan 
variera. I denna ålder menar Tamm (1986, s.18) att barnet är en rationellt tänkande varelse. 
Barnet är kritiskt mot religion då dennes tankar inte går att bevisa. Döden är en naturlig del 
av livet som alla måste acceptera. Frågor som barnet tänker på är tillexempel hur lång tid det 
tar för kroppen att bli ett skelett, hur länge den döde får ligga i graven och även 
förmultningsprocessen. När barn i detta stadium exempelvis får erfara mor- eller farföräldrars 
bortgång, skriver Tamm (s.20) att barnen ser detta som en naturlig del av livet och att det var 
deras tur nu eftersom de har levt sitt liv. Om en kompis till barnet dör, kan detta skapa en stor 
dödsrädsla eftersom barnet kan identifiera sig med denne och det är inget naturligt som har 
inträffat. Dyregrov (2007, s.14) skriver att när barnet är vid tio års ålder blir barnets 
föreställningar om döden mer abstrakta och de kan förstå de mera långtgående 
konsekvenserna av ett dödsfall. Vid detta stadium tänker barnet mer på det rättvisa och det 
orättvisa, ödet och det övernaturliga. Beroende på de förändringar som sker på det 
biologiska, psykologiska och sociala området kan ett dödsfall leda till många starka 
reaktioner från barnens sida. Johansson & Larsson (1976, s.16) har i sin undersökning 
kommit fram till att barnen mellan 10-12 år ofta har en biologisk förklaring till varför man 
dör, exempelvis att hjärtat slutar arbeta.  
 
Barns uppfattning om döden under tonårstiden 
Dyregrov (2007, s.15) skriver att under ungdomen utvecklas barnets förmåga att resonera 
hypotetiskt. Barnet kan till exempel ta ställning till flera olika aspekter av händelsen. De kan 
vid detta stadium lättare dra paralleller och de kan mer kritiskt se att det saknas information i 
det de får höra om en händelse. Denna period i barnens liv kännetecknas enligt Tamm (1986, 
s. 24) av starka, intensiva känslor och tankar. Barnet utvecklas ytterligare ett steg och dennes 
uppfattning om döden förändras. Nu börjar barnet att försöka finna meningen med livet. 
Under detta stadium upptäcker barnet nya känslor som rastlöshet, livshunger och en längtan 
efter något. Barnet kan älska livet som det är just nu, men även uppleva ångest inför det 
okända. Tamm (s.25) skriver att i detta stadium börjar tonåringarnas tankar, samt 
uppfattningar om döden, gå tillbaka till samma som de hade i de yngre åldrarna, men de 
utvecklar dessa tankar. Tonåringarna lämnar det vetenskapliga samt det logiska tänkandet. 
Tankarna blir istället filosofiska, psykologiska, sociologiska eller religiösa när de tänker på 
döden. Tamm beskriver även hur viktigt det är för ungdomarna att försöka skapa sig en 
mening med livet annars kan de ofta utsättas för en känsla av meningslöshet. Detta kan leda 
till depressioner, ingen livsvilja och längtan efter döden. Det beror på att det idag finns så lite 
trygghet och lite att engagera sig i. Relationer, utbildning och arbete är något som är mycket 
krävande och osäkert. Något annat som kan uttrycka sig tydligt under tonårstiden, är att 
ungdomarna ägnar mycket tid till frågor om döden. Tamm (s.27) skriver att barnen under 
detta stadium kan ha många personliga erfarenheter. De kan ha upplevt sorg, vrede eller 
skuld när någon dött i deras närhet. Det får en stor betydelse för hur de uppfattar döden. 
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Att samtala om döden 
Johansson & Larsson (1976, s.44) har i en tidigare undersökning frågat slumpvis utvalda barn 
om de brukar tala om döden, och kommit fram till att de flesta tycker att det är svårt att tala 
om detta ämne. De fortsätter att beskriva att döden är något som berör oss alla och att den 
väcker mycket tankar och känslor av olika slag. Hälften av barnen som deltog i deras 
undersökning uppger att de inte talat om döden med någon tidigare. Den vanligaste 
samtalspersonen för barnen när det gäller döden, är att samtala med någon familjemedlem. I 
några få fall har samtal med barnets lärare eller vänner även skett. Tamm (1986, s.16) skriver 
om hur viktig skolans roll är för barnens uppfattning om döden. Det är tack vare den som 
barnen kommer i kontakt med biologin och därmed kan tillägna sig en vetenskaplig syn på 
omgivningen och det naturliga kretsloppet, människokroppen och livet på jorden.  
Johansson & Larsson (1976, s.44) har i sin undersökning om vad barnen tänker på när det 
handlar om döden, uppgett att de vid samtalen oftast har pratat om varför man dör eller hur 
det är att dö. Flera av barnen i undersökningen har dessutom svarat att föräldrar uppmanat 
dem att inte tänka på döden, eftersom det är otäckt.  
 

Aktuell forskning i Sverige 
Linda Claesson (2007) har i sin avhandling undersökt förskolebarns tankar om döden. Hon  
fann att de barn som hon hade intervjuat visste om att de kunde dö. Claesson (2007, s. 22) har 
även kommit fram till att de flesta barnen är överens om att allt kan dö och med detta menar 
barnen att djur, växter och människor dör. De intervjuade barnen svarade även att gamla 
människor dör av att de är svaga eller sjuka, medan vuxna enbart kan dö av sjukdomar. Hon 
skriver att barn anser att det är ovanligt att de själva dör, men om de dog så var det oftast på 
grund av något våldsamt, t.ex. att barnet blivit skjutet eller en bilolycka. En fråga som barnen 
fick under intervjun med Claesson handlade om vad de tror händer när man dör. Majoriteten 
av svaren var att den dödes kropp hamnar i en grav men att själen kommer till himlen. 
Barnen tror dock att man inte kan samtala med den döde fastän själen är i himlen. Av de barn 
som deltagit i intervjun hade nästan alla varit med om att någon i deras närhet hade dött, och 
de känslor som uppstått i samband med den avlidne var en saknad, sorg och ledsamhet. 
Claesson (2007, s. 23) har genom sin undersökning kommit fram till att barnen har en öppen 
syn på döden, men att de även har en kunskap om vad döden innebär. Claesson (2007, s. 26) 
tar i sin diskussion upp att döden är en naturlig del av livet och menar att förskolebarn ännu 
inte utvecklat en rädsla för att samtala om döden. Hon menar att det oftast är den vuxne som 
inte vill samtala om döden. Detta tror hon beror på att det kan vara ett känsligt ämne för den 
vuxne. Hon menar att det inte alltid behöver vara så, då det finns uttrycksmedel som man kan 
använda sig av i sin undervisning. Ett av dessa kan vara att låta barnen rita vad de tänker, när 
de hör ordet döden. Man kan även använda sig av skönlitterära böcker, där det oftast är 
djurens eller leksakernas värld det utspelar sig i.  
 

En psykologs tankar 
Psykologen berättar att hon träffar barn som drabbats av död i sin omgivning, först efter en 
förfrågan. Denna förfrågan kan komma från barnets pedagog eller vårdnadshavare och 
anhöriga. Detta sker oftast när barnet inte visar någon sorg eller sluter sig. I vissa fall 
använder sig psykologen av en krisplan som finns på skolan om det har skett någon olycka 
eller kris i skolan. Psykologen berättade att barn i 6-7 årsåldern börjar ställa frågor om livet, 
födseln och döden. Detta är en fas då barnen funderar mycket över livsfrågor. Hon berättar 
även att när det gäller små barn brukar de ha ett mer naturligt förhållningssätt till döden. 
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Psykologen tror att man vid 12-årsåldern har mognat en hel del och då försvinner lite av det 
naturliga förhållningssättet till döden, och döden hör då till livet. Hon fortsatte att berätta att 
döden är mer främmande som fenomen, då döden är en svår och främmande fråga som inte är 
naturlig i vårt samhälle. Samtidigt lyfter psykologen fram att det egentligen inte alls är 
främmande, då vi alla föds och dör. Hon anser att uppfattningarna mellan 6-7 åringarna och 
12-åringarna skiljer sig därför att när man är barn är man mer öppen och det finns inga 
spärrar. Ju äldre man blir desto mer växer man in i vuxenvärldens tänk. Vidare säger hon att 
barnet formas av oss vuxna om hur de ska tänka kring döden, och med det samhället vi har 
idag ska döden egentligen inte vara närvarande. Psykologen berättar också att hon samarbetar 
med klasslärare och vårdnadshavare i frågor som rör döden. Hon berättar att hon mestadels 
jobbar med att samtala med barnen och avslutar kontakten när hon kommit överens med barn 
och vårdnadshavare att barnet inte längre behöver samtal. Psykologen gav tips på hur man 
som pedagog kan arbeta med döden i klassen och att det finns litteratur som handlar om 
döden på barnens nivå. Hon berättar också att filmer är bra material och gav exempel på 
Disneyfilmer som ”Lejonkungen” eller filmer av Astrid Lindgren, som tillexempel ”Bröderna 
Lejonhjärta”. Hon lyfte fram det som hon ansåg var viktigast när det handlade om frågor 
kring döden, och det är att lyssna.  
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Teori 
Illeris (red) (2001, s.27) skriver att Piagets utvecklingsteori går ut på att individen hela tiden 
strävar mot att behålla sin jämvikt i det samspel som den befinner sig i med sin omgivning. 
Detta kallar Piaget för adaption, och det innebär att individen i fråga både anpassar sig till 
omgivningen, men även anpassar omgivningen efter sina egna behov. Piaget (1968, s.2) 
skriver att adaption börjar hos den nyfödde i de okontrollerade reflexerna, för att sedan i ett 
senare skede utvecklas till det logiska och abstrakta tänkandet. Denna utveckling sker i olika 
stadier hos barnen. Piaget skriver också att övergången från ett stadium till ett annat sker 
stegvis och är beroende av barnets umgänge med omgivningen. Dessa processer har Piaget 
givit namnen assimilation samt ackommodation som arbetar parallellt och balanseras mot 
varandra. 
 

Assimilation och ackommodation 
Assimilation innebär att omgivningen anpassas till individen. Detta innebär att man bearbetar 
de olika intryck som kommer ifrån ens omgivning. Genom denna process får individen ny 
kunskap om något, eller så får individen en större förståelse över något som den tidigare hade 
mindre kunskap om. Assimilation är den process som ger individen möjlighet att påbygga sin 
kunskap och förståelse. Ackommodation är att individen anpassar sig till sin omgivning. Det 
innebär att det sker en förändring av redan existerande kunskaper och leder till en helt ny 
förståelse. Den gamla kunskapen ”skjuts åt sidan” och ger plats åt den nya. Denna process 
kan gå mycket fort, men den kan även pågå en längre tid då individen stegvis utvecklar en ny 
förståelse eller lösning. Piagets utvecklingsteori är en process som hela tiden pågår. De 
rådande strukturerna utvecklas samt omformas hela tiden i samspelet med omgivningen. 
Lärandet är en interaktionsprocess mellan de redan existerande strukturer som individen har, 
och de nya påverkningarna som kommer ifrån omgivningen. Illeris (red) (2001, s.28-29) 
 

Piagets fyra utvecklingsstadier 
Det stadium som kommer först i Piagets utvecklingsteori kallas för det sensomotoriska 
stadiumet, och varar från det att barnet föds tills det är ungefär 1,5-2 år gammalt. Det vill 
säga fram till att barnet börjar använda sig av språket. Denna period kännetecknas av en stark 
utveckling hos barnet, då det rör dennes intelligens och känslomässiga utveckling. Barnet kan 
inte i början särskilja sig själv med omgivningen och barnet tror att alla föremål omkring sig 
finns där på grund av honom själv. När barnet är ungefär 1,5 år gammalt börjar det att se sig 
själv som en kropp som inte är som de andra kropparna eller som föremål i dennes 
omgivning. Detta yttrar sig i att barnet nu kan ha fantasilekar, men även har förmågan att 
minnas saker. (Piaget 1968, s.3) 
 
Nästa stadium är det preoperationella stadiumet. Detta sträcker sig från ungefär 2 års ålder till 
6-7 års ålder. Detta stadium kännetecknas av att barnets tänkande är egocentrerat, 
centrerande, statiskt och irreversibelt. Ett egocentrerat tänkande innebär att barnet inte kan 
sätta sig in i olika roller och det kan inte förstå att det som barnet själv uppfattar kan 
uppfattas annorlunda av andra. Detta blir endast möjligt om barnet ofta hamnar i situationer 
där barnet konfronteras av andra människor och att uppfattningen som barnet har inte 
stämmer överens med de andras uppfattningar. Därmed tvingar barnet att ta till sig andras 
argument samt ståndpunkter. Det är detta sociala samspel som är av stor betydelse för barnets 
utveckling. Det centrerande tänkandet innebär att barnet fokuserar sitt tänkande eller sin 



 14

uppmärksamhet på något specifikt hos ett föremål eller händelse. Genom att barnet endast ser 
en liten del av helheten gör det att barnet ofta får en missvisande bild av verkligheten. Det 
statiska tänkandet är att barn inte ser allt som händer i en situation. Exempelvis om barnet ser 
ett föremål falla ner, ser den enbart att det faller och den tänker inte på hur föremålet vrider 
sig eller snurrar i luften. Det preoperationella stadiumet hos barn kännetecknas även av ett 
irreversibelt tänkande. Detta innebär att barnet inte kan återvända till den utgångspunkt i 
tanken som den började vid. (Piaget 1968, s. 4-5) 
 
Nästa stadium är det konkreta operationernas stadium. Nu är barnet ungefär 7 år gammalt och 
tänkandet hos barnet kännetecknas av ett logiskt tänkande. Detta fungerar dock bara när 
barnet har att göra med ett konkret material. Exempelvis kan barnet nu sortera föremål efter 
deras längd. Om barnet däremot får en verbal problemlösning kan det vara svårare för den att 
förstå. Detta blir först möjligt när barnet är ungefär 11-12 år gammalt och befinner sig i det 
sista stadiet. Barnet klarar nu av att testa olika teorier i tanken utan att vara beroende av att se 
föremålen eller befinna sig i situationen. (Piaget 1968, s.5)  

Kritik mot Piaget 
Vi är medvetna om att det riktats viss kritik mot Jean Piagets teori om kognitiva läroprocesser 
och att den har ifrågasatts av flera forskare, en av dem är Margaret Donaldson. Donaldson 
(1979, s.23) skriver i sin bok om en undersökning som gjorts kring Piagets teori när det gäller 
barnets egocentricitet. Denna undersökning visar på att barn är egocentriska men att detta inte 
försvinner i och med att man blir äldre. Även som vuxen har man kvar en del av det 
egocentriska tänkandet. I undersökningen kom man även fram till att det egocentriska 
tänkandet inte har en så stor betydelse för barnets utveckling som Piaget hävdat. 
Undersökningen visade också att barn inte är lika egocentriska i de olika stadierna som Piaget 
påstått. En annan viktigt del som Donaldson (1979, s.28) skriver om, är att barn inte alls har 
en begränsad förmåga ”decentrera” eller att sätta sig in i en annan persons sätt att tänka, 
vilket Piaget hävdar. Donaldson (1979, s.53) skriver även att man genom undersökningar har 
sett att barnens förmåga att dra olika slutsatser inte är så begränsade som Piaget påstår. Säljö 
(2000, s.69) skriver om hur forskning på senare år gjort så att Piagets teori har ifrågasatts 
mer. Detta på grund av att man har sett att barns utveckling kan se annorlunda ut då man har 
utfört Piagetanska tester i olika delar av världen. De barn som inte levde inom den 
västerländska kulturen klarade sig inte lika bra resultatmässigt. Detta resultat visar på att 
kulturen spelar en stor roll i ett barns utveckling. Piaget hävdade nämligen att barns 
utveckling gällde för alla, oavsett varifrån man kommer. 
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METOD 
I detta avsnitt kommer vi att presentera hur vi genomfört vår kvalitativa studie som bygger på 
intervju som redskap, ni kommer också få ta del av vårt urval, genomförande och hur vi 
slutligen analyserade det insamlade materialet. 
 

Val av kvalitativt redskap  
I undersökning har vi valt att använda oss kvalitativ intervju som redskap. Vi är inte ute efter 
”det rätta” svaret utan vi söker efter olika uppfattningar. Den kvalitativa intervjun som 
redskap passar vår undersökning eftersom det, enligt Trost (2007) är mest lämpligt att 
använda sig utav när man vill undersöka personers tankar och uppfattningar. Huvudmålet 
med en kvalitativ metod, enligt Trost (2007), är att försöka förstå känslor och sätt att tänka. 
Vi vill nå fram till personerna i fråga på ett så naturligt sätt som möjligt, och då menar Lantz 
(1993) att intervju är ett bra redskap då man för en dialog med den som intervjuas.  
 
Trots denna omfattande kritik som riktats mot Piaget har vi valt att använda oss av den i 
studien. Detta har vi valt eftersom Piaget beskriver begreppen ”assimilation” och 
”ackommodation”, som innebär att omgivningen anpassas till individen, samt att individen 
anpassar sig till omgivningen. Detta tycker vi är relevant när det rör barnens uppfattningar 
om döden. Att vi valde att använda oss av Piagets fyra utvecklingsstadier har vi gjort för att 
vi ville analysera barnens svar utifrån hans stadier. Piaget tar i sin utvecklingsteori upp hur 
barns uppfattning och intellektuella sätt att tänka kan se ut, men även hur dessa ändras med 
åldern. Då denna utveckling pågår leder detta till att barn tänker och uppfattar sin omvärld 
olika i olika åldrar. Vi har i vår undersökning utfört intervjuer med barn i olika åldrar, och 
anser därför att Piaget´s teori ger oss en förståelse om varför barn tänker som de gör, men 
även vad det kan bero på.  
 

Urval 
Vi har utfört fyra intervjuer var. Dessa intervjuer var med elever från tre olika klasser och 
skolor, sammanlagt tolv elever. Fyra intervjuer genomfördes i årskurs två, fyra i årskurs fyra 
och de återstående fyra intervjuerna genomfördes i årskurs fem. När vi beslutade om vilka 
fyra i varje klass vi skulle intervjua utgick vi från vilka som godkänt deltagandet i 
undersökningen. Vi skrev ner namnen på de elever som godkänt deltagandet och sedan 
lottade vi ut fyra namn, det vill säga de som vi slutligen intervjuade. Anledningen till att vi 
lottade ut eleverna var att det inte fanns någon möjlighet att intervjua alla.  
 

Genomförande  
Intervjuerna med barnen genomfördes med ett barn i taget i ett enskilt rum med hjälp av 
diktafon och det fanns ingen tidsgräns under intervjuerna. Lökken & Söbstad (1995, s.107) 
skriver att med hjälp av bandspelare är det lättare att få med allt som sägs, vilket senare 
kommer att underlätta analysarbetet. Kihlström (2007, s.51) skriver att omgivningen spelar 
stor roll under intervjun. Stor vikt bör läggas på placering för att undvika störningsmoment så 
som att det kommer in människor i rummet under intervjun, eller att man blir avbruten av 
telefonsamtal. Lantz (1993, s.15) skriver att man bör fråga de deltagande i undersökningen 
om undersökningen gått tillväga på ett korrekt sätt. Vid slutet på varje intervju valde vi att 
återberätta det som sagts, för att få bekräftelse på att vi uppfattat barnen rätt.  
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Efter att vi samlat in all data har var och en av oss skrivit ner ordagrant om vad som sagts 
under intervjuerna genom att lyssna på banden efteråt. Detta har vi gjort för att Larsson 
(1986, s.36) påpekar att det är näst intill omöjligt att komma ihåg allt om du inte skriver ner 
det. Vi har läst igenom varandras intervjuer och reflekterade över de olika svaren vi fått. 
Larsson (s.37) hävdar vikten av att läsa och reflektera om och om igen för att finna nya 
dimensioner i svaren. Vi har tagit del av varandras genomförda intervjuer för att få fram så 
många perspektiv som möjligt. Larsson (s.38) skriver också att när du gör en analys av en 
kvalitativ karaktär söker man efter innebörden i svaren. Tolkningarna du gör är subjektiva, 
och därför är det viktigt att en medbedömare kan vara med för att försäkra att tolkningarna är 
rimliga. Forskaren kan bli påverkad av sin egen uppfattning, och då blir resultatet inte 
trovärdigt. Därför valde vi att gå igenom varandras intervjuer innan vi diskuterade dem med 
varandra, för att sedan föra en diskussion om hur var och en uppfattade de olika intervjuerna. 
Intervjuerna varierade i tid mellan 10 – 30 minuter och vi intervjuade en åldersgrupp var.  
 

Analys 
Resultatet är en analys av de intervjuer som genomförts på tolv barn i årskurs 3-5. 
Analysarbetet pågick under ett flertal dagar då var och en av oss läste igenom alla 
transkriberade intervjuer, samt lyfte fram vilka likheter/olikheter vi sett. Vi räknade samman 
hur många barn som svarat lika, och vilka som skilde sig från andra. Vi valde att göra en 
kvalitativ tematisering när vi analyserade, och skrev därför ner det exakta antalet barn som 
svarat vad, och lyfte fram enskilda citat för att få ett mer levande resultat. Svaren 
tematiserade vi utifrån våra intervjufrågor och detta blev vårt resultat.  
 

Etik 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra forskningsetiska principer som forskaren alltid skall 
upplysa deltagarna om.  Det första kravet som man måste rätta sig efter är 
informationskravet. Det innebär att deltagarna i undersökningen informeras om att den är 
frivillig och att deltagaren kan välja att avbryta sin medverkan när som helst i 
undersökningen. Det andra kravet kallas för samtyckeskravet.  Det lyfter fram vikten av att 
informera deltagarna och eventuellt vårdnadshavare för att få deras medgivande i form av en 
underskrift. Man ska informera deltagarna om att de har möjlighet att påverka den pågående 
undersökningen, genom att exempelvis bestämma om de vill avsluta efter en viss tid eller 
avbryta sitt deltagande. Om deltagaren väljer att avbryta intervjun är påtryckningar från 
forskarens sida förbjudet. Det tredje kravet kallas för konfidentialitetskravet och det innebär 
att all information som behandlas kring eleverna skyddas. Det är viktigt som forskare att inte 
lämna ut information om deltagarna. Detta görs för att utomstående inte ska kunna identifiera 
de deltagande i undersökningen. Det fjärde kravet som måste följas heter nyttjandekravet. 
Det innebär att forskaren inte får använda insamlade uppgifter till andra ändamål än det 
forskaren fått lov till. 
 
Vi har i vår undersökning rättat oss till dessa fyra forskningsetiska principer genom att 
informera barnen om vilka rättigheter de har. Detta gjordes i början av varje intervju, där vi 
lyfte fram att det var frivilligt att deltaga och att de när som helst fick avbryta. Vi talade även 
om att vi accepterar deras beslut utan att ifrågasätta. Barnen fick även veta att alla uppgifter 
om barnet kommer att skyddas och allt som sägs enbart kommer att användas till 
undersökningen. Via vårt missivbrev, som skickades ut en vecka innan undersökningen, 
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informerade vi vårdnadshavare om undersökningen, dess syfte och vilka rättigheter barnen 
hade vid undersökningstillfället.  
 

Tillförlitlighet och giltighet 
Davidsson (2002, s.71) skriver en tydlig beskrivning på hur tankesätten kring tillförlitlighet 
(reliabilitet) samt giltighet (validitet) kan se ut. Hon skriver att man med giltighet vill se om 
forskaren undersöker det som denne säger sig undersöka. Tillförlitligheten handlar om 
forskarens förklaringar om det undersökta är troligt.  
 
Reliabilitet 
Trost (2007 s. 57) skriver att för att få en så tillförlitlig undersökning som möjligt när det 
gäller intervju som undersökningsmetod, är det viktigt att alla huvudfrågor ställs på samma 
sätt. Det är även viktigt att forskaren inte påverkar den intervjuade under olika situationer 
som kan uppstå under samtalet och stor vikt ligger vid att som intervjuare hålla sig neutral 
och inte själv bli påverkad av det som sägs.  
 
Validitet 
Giltigheten enligt Lantz (1993, s.15) beror dels på hur tillförlitlig undersökningen är. Genom 
hur tillförlitlig undersökningen är kan man också diskutera om kunskapen man fått fram är 
trovärdig. Forskaren kan även koppla det undersökta fenomenet till en teori. Detta kallas med 
ett annat ord för teoretisk/extern validitet. Det finns även något som kallas för intern 
subjektivitet och detta innebär att de deltagande i undersökningen tillsammans med forskaren 
får säga om undersökningen gått tillväga på ett korrekt sätt. De ser till att forskaren har 
förstått och behandlat informationen på ett bra sätt. Genomför forskaren det är giltigheten 
hög.  
 
För att förstärka reliabiliteten på vår undersökning påverkade vi inte barnens sätt att tala om 
döden genom att delge dem av våra egna uppfattningar om döden. Vi höll oss neutrala så att 
inte det vi själva tror påverkade den undersökning som vi har gjort. Vi har valt att ställa alla 
huvudfrågor likadant, för att sedan följa upp svaren med följdfrågor som ställs för att 
utveckla samtalen. Huvudfrågorna ställs likadant eftersom intervjufrågorna är kopplade till 
vårt syfte om hur barnen uppfattar döden. För att förstärka validiteten i undersökningen 
använde vi oss av det som Lantz (1993, s16) beskriver som intern subjektivitet, alltså att 
eleverna får tala om för oss om det som sagts har uppfattats på ett korrekt sätt. Vi 
återberättade det som sagts under intervjun till den som deltagit för att ge dem chansen att 
korrigera eventuella missuppfattningar. Då fanns möjligheten att korrigera om något inte 
stämde överens. Vi har även använt oss av det som Lantz benämner som teoretisk/extern 
validitet, då vi knyter an vår undersökning till Piagets utvecklingsteori.  
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RESULTAT 
Utifrån våra intervjuer kan vi utläsa hur de olika barnen uppfattar döden och om det finns 
vissa likheter och skillnader i deras svar.  
 

Tankar kring döden  
Vid vår första fråga, om vad barnen tänker på när vi säger döden har vi fått flera svar från 
barnen. Vi har fått svar som att det är läskigt av en flicka som är 9 år gammal. Hon berättade 
att alla måste dö, men att hon själv inte ville dö och därför ansåg hon att döden var läskig.  
Två pojkar som är 10 år gamla har svarat att de tycker att det är hemskt med döden. En av 
pojkarna menade att det inte är roligt att dö, och därför tänkte han på döden som något 
hemskt. Den andra pojken utvecklade ordet ”hemskt” med att säga; 
 

Typ att man går bort från livet typ så, och sen att eeh… man blir också 
nyfiken kanske om man kanske får ett nytt liv eller nått sånt. Men jag har 
aldrig dött så jag vet inte om det är sant eller inte. Ah.. men jag tycker inte 
att det är så roligt att dö om man skulle dö.  
(Pojke 10 år, 2008-11-11) 

 
En av flickorna på 10 år som vi intervjuade svarade att hon tänker att döden är mörk och trist. 
Hon sa också att hon ser en man med en yxa och slöja som hon inte minns namnet på. Ett 
annat svar som en flicka på 11 år gav oss, är att människor försvinner och att de inte lever 
mer. Ytterligare två flickor på 9 respektive 10 år samt en pojke på 8 år svarade att dem tänker 
på döda människor. Flickorna visste inte riktigt vad de tänkte mer, förutom att de tänkte på 
massa döda människor. Pojken tänkte på någon som var död, men utvecklade sitt svar med 
att säga att man blir påkörd. En annan flicka som är 8 år gammal svarade att döden är tråkig, 
men visste inte varför hon tyckte det. Under intervjun svarade en pojke på 11 år att det är 
dåligt att dö, och fortsatte att berätta; 
 

Men det är alltså dåligt att folk dör och… åh om man känner någon så vill 
man ju gärna ha dem kvar och man vill inte att de ska dö.  
(Pojke 11 år, 2008- 11-10).  

 
En annan flicka på 11 år svarade att hon inte ser döden som farlig. Hon utvecklade sitt svar 
med att säga att vissa är jätte rädda för att dö, men hon själv är inte rädd för döden. När vi 
ställde samma fråga till ytterligare en pojke på 11 år svarade han att det kommer ta slut 
någon dag. Pojken fortsatte att berätta att han en dag inte kommer att finnas kvar; 
 

Ah, men nån dag så kommer jag inte finnas kvar. Mm.. och då kommer jag 
inte kunna tänka. Jag kommer inte kunna göra nåt mer. Nee.. Det tycker jag, 
och då får jag en klump i magen. 
(Pojke 11 år, 2008-11-10) 
 

Varför dör man?  
Vid nästa fråga om varför barnen tror att man dör, svarade två flickor på 8 respektive 9 år att 
man dör för att det inte ska bli för många människor på jorden. En av flickorna berättade att 
man dör för att andra ska få plats. Hon utvecklade sitt svar med att säga att om någon dör så 
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föds andra, och då kan de också få plats. Om alla lever får dem inte plats. Den andra flickan 
berättade; 

 
 Ähm… att ähm… Om alla människor skulle finnas fortfarande, då skulle 
ju… ähm… världen vara helt proppfull!  
(Flicka 9 år, 2008-11-10) 

 
Fyra flickor och fyra pojkar i åldrarna 8,9, 10 och 11 år svarade att man dör när man är 
gammal. En flicka på 9 år utvecklade sitt svar med att säga att när man är hundra år, då kan 
man inte längre leva. Två andra sa att man inte kunde leva för att man blev för gammal. Ett 
av barnen utvecklade sitt svar med att säga att man inte orkar mer och att själva kroppen ger 
upp;  

För att kroppen inte orkar slå mer… och , ah… man blir gammal. Man ser 
själv när man får rynkor och man… jag vet inte. Man, man börjar… man… 
musklerna börjar tonas ut, eller man krymper vissa. 
(Pojke 11 år, 2008-11-10) 

 
En av pojkarna fortsatte sitt svar med att säga att kroppen slutar fungera, precis som en bil 
som får slut på bensin; 
 

(…) men ifall man säger att man får leva ett helt liv som man ska, då är ju.. 
kroppen orkar inte hela tiden, slutar fungera.. Det är som en bil som får slut 
på bensin. (…) Vi säger att oljan är slut. 
(Pojke 11 år, 2008-11-10) 

 
En av de fyra flickorna fortsatte att berätta att man kan dö för att man blir dödad, eller begå 
självmord om man inte mår särskilt bra eller är nöjd med sitt liv. En annan pojke på 11 år 
svarade att han inte visste varför man dog.  
 

Död i omgivningen 
Vid frågan om barnen någon gång varit med om att någon eller något dör så fick vi flera svar. 
Två flickor och två pojkar i åldrarna 9,10 och 11 år har varit med om att någon anhörig har 
dött. Två pojkar berättade om sina morfäder som dött. En av pojkarna berättade om sin 
morfar som dött av hjärtinfarkt och den andra pojken berättade;  
 

P: Min morfar dog, när jag var hos min kompis, så kom jag hem jag hörde 
min mamma gråta, så jag frågade vad som hade hänt och hon sa att morfar 
hade dött. Jag blev jätte ledsen då. Oh vi gick och kollade, typ den dan. En 
vecka efter åkte vi till Iran så, kollade vi på hans begravning, aah. 
(Pojke 10 år, 2008-11-11) 

 
En annan flicka berättade om sin morfars moster som dött på toaletten för inte så längesedan. 
Mostern hade hälsat på en kompis då hon känt sig illamående och gått på toaletten och sen 
aldrig kom tillbaka. När kompisarna till mostern tittat till henne var hon död. Flickan 
berättade också om en tam fågel som dött då den blivit skjuten. Hon beskrev att de hittat 
fågeln i skogen och där hade dem begravt den genom att lägga den i en skokartong med 
blommor över. Slutligen grävde de ner kartongen vid en snickarbod som hennes mormor och 
morfar har. Flickan använde sig av två träpinnar och ett snöre som hon band fast till ett kors.  
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En annan flicka på 11 år kände sin pappas kompis som dött. Hon berättade om hur kompisen 
till pappan skulle fixa i ordning en container, när den välte över honom och han dog. Hon 
fortsatte att berätta att hon precis fått en hund och att hon hoppades att den inte skulle dö 
riktigt än. Tre pojkar och två flickor i åldrarna 8, 10 och 11 år har aldrig varit med om att 
någon har dött. En av pojkarna berättade; 

 
Nej faktiskt inte. Så jag har inte fått känna den sorgen riktigt, så jag vet inte 
riktigt hur det är. Men jag har rätt ofta mina kompisar… öh… en utav mina 
bästa kompisar har… ah, en i deras familj har ju dött…eller det var ganska 
längesen. Då var ju han väldigt ledsen. Och när jag tänkte på det hemma så 
skulle jag nog också varit ledsen.  
(Pojke 11 år, 2008-11-10) 
 

Två flickor på 9 respektive 11 år hade husdjur som dött. En utav flickorna berättade om när 
hennes fågel dog, och eftersom fågeln var så gullig blev hon ledsen och grät. Den andra 
flickan utvecklade sitt svar med att berätta om sitt husdjur som har dött; 

 
F: Jo, mina husdjur har dött. 
I: Vill du berätta lite mer om det? 
F: Jag har marsvin, å… ett marsvin som har dött. 
I: Mm 
F: Åsså har jag… Vi har fyra stycken hamstrar… men jag har bara en kvar. 
(…) 
F: Dem dog dels för att det var kallt, å några dog för att de var för gamla.  
(Flicka 9 år, 2008-11-10) 
 

Vad händer efter döden?  
På frågan om vad de tror händer med den som dött efter att den dött, fick vi flera svar utav 
barnen. Två flickor och fyra pojkar vid åldrarna 8, 10 och 11 år tror att man kommer till 
himlen. En pojke utvecklade svaret med att man kommer till himlen och man kommer inte 
tillbaka igen. En annan pojke utvecklade svaret med att man kommer till himlen och blir en 
ande, men han vet inte riktigt vad man gör där uppe. Pojken på 8 år berättade;  

 
P: Hm… han… dens själ åker upp till himlen.  
I: Åker själen upp till himlen? Vill du berätta mer, det var väldigt intressant? 
P: Ähm… 
I: Hur kommer själen upp till himlen? 
P: Om den ligger för länge i jorden eller kistan. 
I: Mm. Vad händer med själen i himlen då, tror du? 
P: Hm.. Blir moln.  
(Pojke 8 år, 2008-11-10) 
 

En pojke på 11 år utvecklade sitt svar med att säga att det är olika och han förklarade att 
vissa kommer till himlen, medan vissa stannar kvar i graven. En av flickorna vi intervjuade 
tror att själen går vidare till en annan människa. En pojke på 10 år vet inte vad som händer 
eftersom han aldrig har dött; 

 
P: Jag har faktiskt ingen aning för jag har ju aldrig dött så. Eller kanske, 
hehe.. 
I: Hur menar du då, kanske? 
P: Aa kanske asså, tänk om man dött en gång och så levt om igen. Kanske 
eller kanske inte. Det är jätte konstigt tycker jag.  



 21

(Pojke 10 år, 2008-11-11) 
 

Två flickor på 9 och 11 år tror att man blir något annat när man har dött och det kan vara en 
katt, hund eller en annan människa. En annan flicka på 9 år tror att man blir begravd och bara 
ligger under marken. En av pojkarna på 11 år som vi intervjuade, är medveten om att vissa 
tror att man hamnar antingen i himlen eller i helvetet men han själv tror att det inte händer 
någonting. Han tror att det bara tar slut och att man inte kan göra något mer. Pojken berättar; 
 

Jag tror att det blir.. vissa tror ju att man kommer till himlen, vissa till 
helvetet, på olika platser men.. jag tror bara. Det kommer inte hända nånting. 
Man bara.. det bara tar slut. Sen kan man inte göra något mer. 
(Pojke 11 år, 2008-11-10) 

 
En flicka på 10 år berättade;  
 

F: Ehh den kommer till himlen eller där nere, om man säger det aah, men 
själen kanske åker vidare till en annan människa som föds. 
I: Hur menar du, med där nere? 
F: Gud och du vet vad under,.. Den djävulen.. eeh, okej. Man brukar säga 
har man varit snäll åker man upp dit och har man varit elak åker man ner 
till.. aah av mitten av jorden, jordensmitt! 
(Flicka 10 år, 2008-11-10) 

 
Ytterligare en flicka som är 11 år gammal tror att man hamnar i sin drömvärld; en bättre 
plats. Drömvärlden är en plats där allt är som man vill ha det, kanske utan krig, utan glass 
eller vad som helst.  
 

Samtal om döden med någon i sin närhet 
Vid femte frågan, om barnen brukar prata om döden med någon i sin närhet fick vi flera 
svara av barnen. Två flickor på 10 respektive 11 år pratar inte om döden så ofta, utan bara 
ifall någon frågar dem. Den ena av dem utvecklade sitt svar med att säga att om någon frågar 
så svarar hon, men hon är inte den som tar upp ämnet först. Även om hon inte tycker att 
döden är hemsk, tycker hon att det finns roligare saker att prata om. Den andra flickan 
berättade att hon pratade om döden väldigt mycket när hennes morfar dog, eftersom hon var 
mycket ledsen då. En pojke på 10 år och en flicka på 11 år svarade att de pratar om döden 
ibland. Flickan utvecklade sitt svar med att säga att precis när något har hänt brukar hon prata 
om det. Efteråt brukar hon inte prata så mycket om det. Pojken på 10 år svarade att han 
ibland pratar om döden. När han pratar om döden, brukar han göra det med sin pappa;  
 

P: Vem jag pratar med? Oftast min pappa. 
I: Vill du berätta mer vad ni pratar om då? 
P: Jag frågar alltid han alltid, vad händer sen, om det händer så, dör jag då? 
Ah så, sen förklarar han för mig vad som aah, vad man kan göra för att leva 
mycket bättre. 
I: Då vill jag, för nu blir jag jätte nyfiken, om jag gör så, hur menar du då? 
P: Typ om jag gör något som är farligt.  
(...) 
I: Gör ni det ofta? 
P: Inte så ofta… För typ två eller ett år sen tror jag det var, så var det en 
fotbollsspelare som dog. 
I: Aha 
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P: Ah.. han fick jag vet inte, han typ.. det finns sånt medel som man gör sig 
stark av typ. Ah han använde sånt och dog han, mitt i en match svimmade 
han av medvetslös, sen så kom han upp igen sen gick han till sjukhuset sen 
dog han.  
I: Oj då 
P: Det var sånt som gör sig extra stark, som typ styrketränare håller på med. 
Dem tar sånt. 
I: Aha 
P: Det är sånt, min pappa säger att han tog sånt, det är.. finns många som har 
dött av det. 
I: Jaha, okej. 
P: …det är därför, Han säger typ att man alltid eeh, asså när vi spelar så 
säger han att man alltid ska man spela ärligt. Doping ska man aldrig göra 
eller knark eller vad det nu är. Ska man inte aah, man ska aldrig röra vid 
sånt. 
(Pojke 10 år, 2008-11-11) 

 
Tre pojkar och två flickor i åldrarna 8,10 och 11 år svarade att de aldrig brukar prata med 
någon om döden. Pojken svarade att han tycker det är skönt att inte prata om det;  
 

P: Nää, jag tycker det är ganska skönt… eh hemskt med döden då, jag vill ju 
inte det. Och jag vet när vissa pratar om det då tänker jag på det med. 
I: Mm  
P: Åh, jag tycker inte att det är så värst skönt, så jag brukar inte prata sådär 
när jag träffar min familj, och sånt. När, ah… hela min familj brukar alltid 
prata om det, Sen nää… jag tar aldrig upp frågan i alla fall. 
(Pojke 11 år, 2008-11-10) 

 
Flickan på åtta år fortsatte att säga att hon skulle prata om döden om hon måste, tillexempel 
om någon dött. En flicka på 9 år svarade att hon väljer att inte försöka prata om det, för då 
drömmer hon om det. Hemma händer det att hon pratar om döda fåglar. En annan flicka på 9 
år berättade att hon skulle vilja prata om döden men det är aldrig någon som frågar henne;  
 

F: Äh… Det brukar aldrig vara någon som frågar…(tysnad). De säger att 
deras farmor har dött, sen säger de inget mer. 
I: Nähe.. 
F: De berättar inte. 
I: Varför tror du att dom inte berättar för er? 
F: För dem kanske… (tysnad) ähm.. inte vill berätta. Att dem vill typ hålla 
det hemligt. 
I: Hålla det hemligt? Varför tror du att dom vill hålla det hemligt för er? 
F: Äh.. för dom vill inte vi ska kunna veta det. Äh… 
I: Hur menar du då? 
F: Att dom… (tysnad) vi har inget med det att göra.  
(Flicka 9 år, 2008-11-10) 
 



 23

DISKUSSION  
I detta avsnitt kommer vi att diskutera resultatet, våra slutsatser, metoden vi använt oss av i 
undersökningen samt förslag till fortsatt forskning. Vi kommer att jämföra resultatet med 
litteratur som vi använt oss av i bakgrunden, samt till Piagets utvecklingsteori.  
 

Resultatdiskussion 

Tankar kring döden 
Vi fick skilda uppfattningar om hur barnen tänker om döden. Hälften av barnen som vi 
tillfrågade tänkte på döden som något negativt, det vill säga att de tycker att döden är hemsk, 
tråkig eller dålig. Vi funderade hur det kommer sig att hälften ser på döden på detta sätt. Kan 
det vara för att de inte pratar om döden? Illeris (red) (2001, s.27) skriver, att i Piagets 
utvecklingsteori, strävar individen mot att behålla sin jämvikt i det samspel som den befinner 
sig i med sin omgivning. Kan det vara så att barnen upplever att samhället/omgivningen inte 
vill prata om döden, och därför väljer de själva att inte prata om det för att de inte vill känna 
sig annorlunda? Eller är det när någon dör som det är hemskt och dåligt? Eller är det bara 
själva tanken av när man säger ordet ”döden” som barnen känner att det är dåligt, hemskt och 
tråkigt? Vi tror att barnens syn på döden är påverkad av den osäkerhet de har, på grund utav 
ovissheten om vad som egentligen sker efter döden. Skulle man veta att alla människor 
hamnade exempelvis på ett och samma ställe, tror vi att synen på döden inte skulle vara som 
den är hos de flesta barnen i vår undersökning.  
 
De barn som inte upplevde döden som något negativt, visste inte vad de tänkte om den. För 
oss kändes det som att de inte reflekterat över döden, då den inte är konkret. Piaget (1968, 
s.5) menar att barn i 7-årsåldern ska klara av konkret tänkande, men när barnet först är 11-12 
år kan de tänka om saker som inte är konkreta.  
 
Utifrån vårt resultat kan vi utläsa att de barn som inte ansåg att döden var något negativt är i 
åldrarna mellan 8-10 år. Det fanns ingen av barnen på 11 år i undersökningen, som tyckte på 
detta sätt bortsett från en flicka. Flickan sa att hon inte upplever döden som något hemskt, 
men att det samtidigt inte är det roligaste man kan prata om. Det som förvånade oss var att 
hon trots sin uppfattning om döden inte pratar om den med sin familj. Var kommer hennes 
uppfattning ifrån? Flera av de som deltagit i vår undersökning pratar inte heller om döden 
med någon, men upplever den ändå som hemsk. Vi funderade på varför hennes uppfattning 
om döden skiljer sig från de övriga barnen på 11 år. Kan det vara för att de kommit in i det 
Piaget (1968, s.5) skriver, om att barnet inte längre behöver se konkret material för att förstå? 
Med det menar vi att dem nu förstår att när människor dör försvinner de för alltid och det är 
det som kan vara hemskt. Flickan på 11 år som inte uppfattar döden som något negativt 
befinner sig åldersmässigt på det stadiet då barnet ska kunna uppfatta icke konkret material, 
enligt Piaget (1968, s.5). Kan det vara så att flickan inte befinner sig där ”mentalt”? Eller 
befinner sig flickan i det stadiet, men upplever ändå inte döden som något negativt? Tamm 
(1986, s.20) beskriver att om exempelvis en kompis till barnet dör kan detta skapa en stor 
dödsrädsla, eftersom barnet kan identifiera sig med denne. Kan det vara så att några av 
barnen i vår undersökning utgick från sig själva, medan flickan som inte ser döden som 
hemsk inte utgick från sig själv? Hon kanske anser att döden är en naturlig del av livet, men 
under intervjun tänkte hon kanske inte utifrån sig själv, utan mer allmänt om döden. Vi kan 
samtidigt inte veta hur det kommer sig att hennes uppfattning om döden ser ut som den gör, 
hon kanske helt enkelt inte är rädd för den.  
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Bland barnen som befann sig i åldrarna 8-10 år och inte uppfattar döden som någonting 
hemskt, tror vi kan bero på att de inte fått döden konkret framför sig.  Vi har även de barn vid 
åldrarna 8-11 år som uppfattat döden som något hemskt. Befinner sig även de yngre barnen i 
Piagets sista stadium, där de förstår sådant som inte är konkret?  Eller kan barnens 
uppfattningar bero på media eller på att omgivningen inte pratar om döden och att barnen 
anser att det är något hemskt, som man helst inte ska prata om? 
 

Varför dör man? 
Flera av barnen i undersökningen tror att man dör för att man är gammal eller på grund utav 
sjukdom. Detta är ett tankesätt som vi tror är vanligt hos barn, då det ses som naturligt att 
äldre dör. Tamm (1986, s.20) skriver att när barn exempelvis får erfara mor- eller 
farföräldrars bortgång ser de detta som en naturlig del av livet och att det var deras tur nu, 
eftersom de har levt sitt liv. Det som intresserade oss var att endast ett av barnen nämnde att 
han själv skulle kunna dö. Vi tolkade barnens svar om att man kan dö i sjukdom, som att de 
menade att när man blir gammal kan man också bli sjuk och då dör man. Vi uppfattade det 
dock inte som att de själva eller någon annan ung person skulle kunna få en sjukdom och att 
det leder till att de dör. 
  
Det känns som att barnen inte relaterar till sig själva utan uppfattar döden som något som 
händer sent i livet, och inte dem här och nu. När vi ställde denna fråga till barnen kändes det 
som om de tog frågan med ro och den kändes inte lika allvarlig att svara på, eftersom döden 
händer de som har levt länge. 
 
Av de barn som sa att man kan dö genom att man blir påkörd, mördad eller tar sitt eget liv 
tror vi kan bero på olika faktorer. Att barnen uppfattar att de kan dö av att man blir påkörd 
kan bero på att man som vuxen varnar barn till att exempelvis hålla sig vid sidan av vägen, 
eller att de ska akta sig från bilen så att de inte blir påkörda. Detta kan barn höra från olika 
håll, bland annat från skolan och hemifrån. Dyregrov (2007, s.14) menar att när barnen är 
mellan 8-12 år kan de förstå döden både som ett resultat av yttre händelser, till exempel 
genom olyckor eller våld, men även en verkan av en inre process som sjukdomar eller hög 
ålder. Tamm (1986, s.2) skriver att via media, så som nyheter, filmer och 
tidningar/serietidningar framställs döden ofta på ett våldsamt sätt. Att barnen uppfattar att 
man kan bli mördad eller att man kan ta sitt liv, tror vi dels kan vara medias påverkan. Illeris 
(red) (2001, s.28) skriver att Piagets utvecklingsteori innebär att människan bearbetar olika 
intryck som kommer från ens omgivning. Genom denna process får människan ny kunskap 
om något eller en större förståelse som den tidigare haft mindre kunskap om. Detta benämner 
Piaget som assimilation. Vissa barn berättade att man kunde dö på andra sätt än att bli 
gammal, exempelvis genom att man blir påkörd. Samtidigt utgick ingen ifrån att dem själva 
eller att någon annan ung person kan dö. Enligt Tamm (1986, s.18) inser barnen vid åldrarna 
8-12 år att alla kommer att drabbas av döden, och att det inte finns några undantag. Piaget 
(1968, s.5) skriver också att barn som är 11-12 år bör ha kommit till insikt när det gäller 
förståelse av abstrakt tänkande. De barn i vår undersökning som befinner sig mellan 8-11 år, 
har de flesta svarat att man dör när man är gammal eller genom sjukdom. Vi håller dels med 
Piaget och Tamm att barnen förstått att alla kommer dö, men vi uppfattade det som att barnen 
hade svårt att inse att även yngre människor dör.  
 
Vi funderade lite över svaret som vi fick av flickan gällande att ta sitt eget liv. Kan det ha 
kommit från ett annat håll än media? Är det något som hon själv har upplevt? Vi är medvetna 
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om att det endast var ett barn som nämnde att man kan dö genom att man tar sitt liv, men 
känner ändå att det är viktigt att ta upp. Finns det ett barn av de tolv som vi pratade med som 
tänker på detta sätt, så finns det säkert fler. Vi tycker att det är viktigt att som pedagog vara 
medveten om hur barnen kan tänka om döden. Detta för att pedagoger lättare kan bemöta och 
utgå från barnens perspektiv om de vet hur barnen tänker.  
 

Död i omgivningen 
En del av barnen i undersökningen har mer erfarenhet än andra av att någon eller något har 
dött. Dels har det varit släktingar och djur som dött. Samtidigt finns det de barn som inte har 
någon erfarenhet alls av att någon eller något dött. Vi upplever inte att det finns några större 
skillnader i barnens svar oavsett om de varit med om död i sin omgivning eller inte. Ett barn 
på 9 år kunde exempelvis förklara att ett husdjur hade dött, vilket även en på 11 år kunde 
säga. En skillnad kan vara flickan som begravde en fågel väldigt traditionellt, genom att 
lägga fågeln i en skokartong, som vi tror ska föreställa en kista. Flickan lade även blommor 
på och grävde ner kartongen i jorden. Slutligen tillverkade hon ett kors av pinnar och snören. 
Vi tror att flickan antingen deltagit vid en begravning eller sett en begravning via media, då 
hennes tillvägagångssätt var lik en verklig begravning. Enligt Tamm (1986, s.2) får barn 
ibland inte deltaga vid en begravning, vilket bidrar till att barnen inte får några erfarenheter. 
Detta kan leda till att barnen uppfattar döden som något skrämmande, då ingen talar om de 
döda. Vi kände att den här flickan hade goda erfarenheter om hur en begravning går till när 
hon förklarade hur hon begravt en fågel. Samma flicka har på en senare fråga svarat att hon 
försöker undvika att prata om döden, då hon tycker den är läskig. Hon berättade även att hon 
deltagit vid en begravning och då funderade vi om det kan vara så att hon var med på 
begravningen, men ingen utgick från flickan och pratade med henne om vad som händer. 
Därför kan hon tillvägagångssättet, men ser det som skrämmande då ingen pratat med henne 
om det. Detta kan leda till det som Illeris (red) (2001, s.27) skriver att individen både 
anpassar sig till omgivningen men även anpassar omgivningen efter sina egna behov. Vi tror 
att flickan anpassar sig efter omgivningen, då ingen brukar tala om döden med henne. 
Samtidigt tror vi att hon anpassar omgivningen efter sina behov genom att inte tala om det, då 
hon tycker döden är läskig.   
 
Ett annat barn hade inte varit med om att någon eller något dött, men hade däremot en 
kompis där en familjemedlem dött. Han berättade att när han kom hem och tänkte på vad som 
hade hänt kompisens familj, skulle han nog också ha varit ledsen. När vi fick höra pojken 
berätta om detta, kändes det som det som Dyregrov (2007, s.14) beskriver, att när barnet blir 
lite äldre blir barnets tänkande mindre centralt kring sig själva. Barnen blir då bättre på att ta 
andras perspektiv och kan lättare visa medkänsla både med vänner som mister syskon eller 
med egna familjemedlemmar som har sorg.  

 
Vad händer efter döden?  
Många av barnen tror att själen går vidare till en ny människa eller ett djur efter döden. Vi har 
diskuterat om barnens uppfattningar beror på att de känner en trygghet i själens vandring. Vi 
tror att om barnen tänker att själen vandrar vidare, slutar man inte att finnas när man dör. När 
barnen tror att själen går vidare till ett djur eller en människa så tror vi att detta är ett sätt att 
neutralisera den hemska synen på döden, då man egentligen inte dör utan lever vidare som en 
annan människa eller ett djur. Vi tror att anledningen till att barnen tror att själen går vidare, 
är för att de upplever döden som hemsk. Genom att tänka på detta sätt får de ett synsätt på 
döden som inte är lika oviss som att man bara skulle dö och inte finns mer.  
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Några av barnen tror också på himlen och helvetet och att de som är snälla kommer till 
himlen, medan de som är elaka kommer till helvetet. Även detta tror vi kan kännas som en 
trygghet för barnen, då de tror att när de dör kommer de hamna i himlen och ha det bra.    

 
I undersökningen som Slaughter (2005, s.180) gjort, har hon kommit fram till att barn i 
åldrarna 5-10 år upptäcker att livet börjar med att man föds och sedan slutar med att man dör. 
Samtidigt vill barnet inte tro på att livet inte fanns innan födseln och att det inte kommer att 
fortsätta efter döden. Slaughter skriver också att till skillnad från de vuxna vägrar barnet att 
acceptera att döden är slutgiltig och detta beror på att barnet är egocentriskt och har en 
fantasifull syn på omvärlden. Vi tror att flera av barnen i vår undersökning stämmer in på 
denna beskrivning, då de tror på himlen, själavandring och att man föds på nytt. En pojke 
som var medveten om att vissa tror att man hamnar i himlen eller helvetet, tror själv att det 
inte händer någonting efter döden.  
 
Piaget (1968, s.5) skriver att när barnen har blivit så gamla som 11 år börjar de kunna tänka 
logiskt även när det inte handlar om konkret material. Kanske är det så att denna pojke är där 
i sitt tänkande? 
 
Barnen i vår underökning är mellan 8-11 år och något som är gemensamt för sex av barnen, 
är att de svarade att de tror att man kommer till en annan plats. Flera av barnen sa att man 
kommer till himlen när man har dött, någon annan sa att man kommer till sin drömvärld. 
Oavsett ålder tyckte vi att grundtankarna var lika, men de utvecklade svaren på olika sätt..  
De svarade bland annat att en del kommer till himlen och en del ligger kvar i graven. Andra 
svarade att själen går vidare, att man föds på nytt eller att själen blir moln. Tamm (1986, 
s.18) skriver att barn mellan 8-12 år kan börja ställa frågor som hur lång tid tar det för 
kroppen att bli skelett och hur länge den döde får ligga i graven. Vi kan se att dessa barn har 
kommit till det stadiet som Tamm beskriver ovan och att de vet om att man begravs. De har 
även en tro om att det sker något mer än att de bara begravs efter döden.  
 

Samtal om döden med någon i sin närhet 
Illeris (red) (2001, s.28) skriver att Piaget i sin utvecklingsteori menar att människan anpassar 
sig till omgivningen (ackommodation). Detta uppfattar vi som att människans uppfattning 
påverkas av den omgivande miljön. Den psykolog som vi intervjuade påpekar också att 
barnet påverkas, av både samhället och vuxenvärlden, när det gäller hur barnet skall tänka 
kring döden. Utifrån vårt insamlade material kan man se att flera av barnen i undersökningen 
inte samtalar om döden med någon i sin närhet. I och med att vuxna och barn inte för ett 
naturligt samtal om döden med varandra, tror vi att barnen får känslan av att döden är hemsk 
och den ska man helst inte prata om. Precis som psykologen tror vi, att genom att inte prata 
om döden med barnen, formar dem till hur de ska tänka.  
 
Detta var något som även Johansson & Larsson (1976, s.44) kom fram till i sin tidigare 
forskning om hur man som vuxen påverkar barnen om döden.  Vi upplever döden som 
naturlig, då vi alla föds och dör, och tycker därför att man ska samtala om döden på ett mer 
naturligt sätt. I vissa fall svarade barnen i vår undersökning att de ibland samtalar med 
familjen om döden, men då oftast om de hade drabbats av död i sin omgivning. Flera av 
barnen i vår undersökning säger att de själva inte brukar inleda samtal om döden, utan de 
pratar först om det när de blir tillfrågade. Vi funderade lite på hur det kommer sig att barnen 
inte väljer att prata om döden, då de enligt Slaughter (2005, s. 180) blir medvetna om döden i 
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denna ålder. Vi tror att när du blir medveten om något så stort som döden, då vill man ställa 
frågor. Varför gör inte barnen det? Johansson & Larsson (1976, s.44) kom i sin undersökning 
fram till att flera föräldrar uppmanat barnen att inte prata om döden, just för att den är hemsk. 
Vi har tänkt på varför man som vuxen väljer att inte tala om döden, då vi alla är mycket 
medvetna om att döden kan bli närvarande när som helst och drabba vem som helst.  
 
Innan vi påbörjade vår undersökning hade vi en uppfattning om att många vuxna försöker 
”skydda” barnen från det hemska, genom att ”försköna” döden. Dyregrov (2007, s.12) skriver 
att då barnens uppfattning om döden är väldigt konkret ska man undvika omskrivningar kring 
döden, så som att ”han sover” eller ”nu har han åkt bort”. Säger man på detta sätt till ett barn 
leder det till att barnet kan bli rädd för att somna eller blir orolig när föräldrarna har åkt bort. 
Slaughter (2005, s.183) skriver också att denna ”försköning” kan bidra till att barn blir 
förvirrade och oroliga när de blir medvetna om den biologiska synen på döden, det vill säga 
att kroppens organ slutar fungera. Har barnen fått höra att ”han sover” kan de tro att han 
kommer vakna snart, eller att de som sover inte kommer att vakna mer. De blir med andra ord 
förvirrade. En del av vårt resultat upplever vi som att det inte delar våra tidigare 
uppfattningar när det gäller omskrivningar. I undersökningen har ett par av barnen berättat att 
de deltagit vid begravningar och fått höra att exempelvis ”morfar har dött”.  
 
Att man i dessa fall inte har valt att ”försköna” ordet döden tror vi kan bero på barnets ålder. 
Vi tror att om det istället hade rört sig om ett mindre barn, kanske man hade valt att omskriva 
det genom att berätta på ett annorlunda sätt. Dyregrov (2007, s.12) skriver att äldre barn 
förstår att när man dör, finns man inte mer. På grund av barnens medvetenhet tror vi att man 
som förälder talar om för barnen vad som hänt, utan omskrivningar.  
 

Didaktiska konsekvenser 
Döden är ett tungt och laddat ämne, och påverkan kan bli väldigt stark på personen som 
drabbas. Vi är överens om att det talas alldeles för lite om det i skolorna idag. Som pedagog 
kan det vara väldigt svårt att tala om döden i skolan då eleverna kan ha haft ett dödsfall i sin 
närhet. Generellt kan det vara många vuxna som inte pratar med barnen om döden för att på 
något sätt skydda dem från det ”otäcka”.  
 

•  Kan det vara så att barnen idag ofta kommer i kontakt med döden, men att ingen tar 
sig tid att tala om detta med dem? Om det inte talas om döden, förväntas barnet förstå 
döden utan samtal med vuxna? Som pedagog kan det vara viktigt att ge barnen 
möjligheten till att ställa frågor om döden när de kommer i kontakt med den. Även att 
pedagoger försöker inleda samtal med barnen utifrån deras funderingar, samt 
uppfattningar. 

 
• Vi kom fram till att barnen hade svårt att relatera till sig själva eller yngre människor 

över lag. Som pedagog är det viktigt att samtala om olika sätt som kan leda till att en 
person dör. Som pedagog måste vi kunna bemöta barnens funderingar. Det är viktigt 
att man som pedagog talar om att döden kan inträffa när som helst och även drabba 
vem som helst, men samtidigt är det viktigt att varsam för att inte skrämma barnen.  

 
• Vi har kommit fram till att erfarenheten kring döden varierar bland barnen. Därför 

tror vi att det är viktigt att pedagoger ger barnen en möjlighet att tala om döden, men 
även accepterar om de inte vill.  
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• En del barn tror att man kommer till himlen eller till helvetet, medan andra tror att det 
inte händer någonting. Detta tror vi beror på att det inte finns något konkret om vad 
som exakt händer efter döden. Som pedagog är det viktigt att tillåta barnen att ha 
dessa uppfattningar. Det får inte finnas något rätt eller fel svar när det gäller vad som 
händer efter döden, eftersom barnens uppfattningar kan vara deras trygghet.  

 
• Nästan hälften av barnen samtalar inte om döden med någon i sin närhet. Vi anser att 

de flesta barnen delar liknande uppfattning kring varför de inte samtalar om det. Det 
är för att de upplever döden som hemsk, och när de pratar om den så mår de inte bra. 
De resterande barnen i undersökningen pratar om döden ibland, då det har hänt något 
i deras närhet. Pedagoger bör samtala med barn mer än vad de redan gör om döden. 
Genom pedagoger ges barnen en möjlighet till en ny uppfattning och förståelse. 

 
I och med denna undersökning anser vi att vi har fått en större kunskap om hur barn uppfattar 
döden. Det är av stor vikt att vi som pedagoger samtalar med barnen om det. Funderingarna 
finns hos barnen och det är inte alltid de tar upp ämnet självmant. Vi tror att många barn 
upplever att vuxna inte vill tala om döden och så tycker vi inte att det ska vara. 
Förhoppningsvis kan vår undersökning få pedagoger att inse att döden inte är farlig att tala 
om och att vi bör ge barnen större möjligheter att samtala om den. Vi hoppas med denna 
undersökning att döden har blivit ett mindre ”laddat” ämne, men även att den kan vara till 
hjälp för kommande samtal med barn.  
 

Metoddiskussion 
Vi tycker att denna undersökning har varit lärorik för oss. Vi har haft uppgångar och 
nedgångar under arbetets gång. Att arbeta tre på ett arbete har haft sina fördelar och 
nackdelar. Fördelarna har varit att vi delat in litteraturen mellan oss och har kunnat ta stor del 
av varandras tankar. Nackdelen är att det känns som att det krävs ett större arbete utav oss, 
samtidigt som vi anser att den mesta av litteraturen säger samma sak men på olika sätt. 
Svårigheten blir då att kunna få ut mer utav det som står. Däremot kan man använda sig av 
tre olika synvinklar i undersökningen. Vi upplever också att den tidigare forskning som gjorts 
på området är liten. Det finns inte mycket litteratur att tillgå när det handlar om barns 
uppfattningar om döden, däremot finns det mer litteratur när det handlar om barn i sorg. Detta 
är tyvärr dock inget som rör vår undersökning, och därför har vi fått klara oss på den litteratur 
vi funnit. Vi har i vår undersökning även undersökt ytterligare ett perspektiv där vi 
intervjuade en psykolog. Det gjorde vi dels för att vi är tre i gruppen och behövde utveckla 
arbetet mer, men också för att psykologens arbete med barn rörande frågor om döden 
intresserar oss. Genom att vi är tre har vi också fått möjligheten att genomföra intervjuer med 
fler barn på flera skolor, och därmed tror vi att vi fått en mer tillförlitlig undersökning.  
 
Under resultatdelen av vår undersökning utförde vi flera intervjuer. Vi är nöjda men den data 
vi samlat in och känner att vi har kunnat få ut mycket utav det. Det har varit ett nöje för oss 
att ta del av barnens uppfattningar och känner att svaren vi fått är inget vi kunnat förvänta oss 
innan intervjuerna. I efterhand känner vi att vissa intervjuer kunde vi ha gjort annorlunda, för 
att få ett mer utförligt svar. En av de intervjuade var en flicka i behov av särskilt stöd, och 
den som intervjuade blev därför osäker och visste inte ifall man skulle ”behandla” henne 
annorlunda. Slutligen visade det sig att de inte krävdes ett annorlunda bemötande för att 
intervjua flickan. Flickan visade sig vara en god talare och kunde följa med i intervjun precis 
som alla andra. Om den som intervjuade inte gått in med den osäkerheten, tror vi att intervjun 
hade kunnat bli mer utförlig. En av oss som intervjuade känner att en pilotstudie hade varit 
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bra att ha gjort innan undersökningen startade. Detta för att vi under den första intervjun inte 
visste vad vi kunde förvänta oss av barnen.  Om en pilotstudie hade gjorts innan vi startade 
intervjuerna med barnen, hade vi fått möjligheten att känna efter hur frågorna blir bemötta av 
barnen, samt hur och när vi som intervjuare ställer vissa följdfrågor.  
 
Vi känner att intervjun med psykologen var bra att ta med, då hon hade mycket att säga om 
döden och barn. Men den som utförde intervjun tyckte det var svårt, då psykologen ofta ville 
ha respons på det som sagts. Vi tyckte det var viktigt att som intervjuare inte vara delaktig i 
samtalet, eftersom vi var ute efter psykologens arbetssätt och inte efter att starta en 
diskussion. Om vi som intervjuare ger svar på psykologens frågor och dylikt blir intervjuns 
resultat inte tillförlitligt, eftersom vi kan ha påverkat svaren från psykologen.  
 

Förslag till vidare forskning 
Under arbetets gång väcktes tankar om vidare forskningsmöjligheter. Ett förslag är att man 
undersöker om barns uppfattningar skiljer sig åt beroende på religionsuppfattning. Man kan 
även undersöka hur föräldrar och pedagoger uppfattar döden för att se om deras uppfattning 
speglar av sig på barnen.  
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BILAGOR 

Missivbrev 
 

   Borås 2008-11-04 
 
Hej!  
Vi är tre lärarstudenter som läser sista terminen på Högskolan i Borås. Vi har nu påbörjat vårt 
examensarbete som handlar om hur barn uppfattar döden Vi har genom tidigare erfarenheter 
upplevt att man många gånger inte utgår från elevernas upplevelser och tankar kring döden. 
Ofta vill den vuxne istället ”skydda” barnet, då de tror att barnet tar illa vid sig och inte vill 
prata om det.  
Vi upplever att barn har mycket att säga kring ämnet då de ofta stöter på döden i vardagen, 
exempelvis när de ser en död fågel, har ett husdjur som dör, de hör på nyheterna eller har 
någon i sin närhet som gått bort.  
Med vår undersökning vill vi lägga fokus på barnets tankar för att vi som pedagoger ska 
kunna bemöta och arbeta tillsammans med eleverna bättre. Som en del i undersökningen 
kommer vi även intervjua skolpsykologer för att få veta mer om hur de jobbar med barn som 
drabbats av död i sin omgivning.  
 
Vi hoppas med detta brev att vi ska få ert medgivande till att intervjua ert barn.  
All information som berör eleven kommer att skyddas. Det vill säga att barnet kommer att 
avidentifieras och inga personuppgifter kommer att lämnas ut. Eleven kommer att informeras 
om att deltagandet i undersökningen är frivilligt om ni som vårdnadshavare tillåter ert barn 
att delta. Ert barn får när som helst under intervjun avbryta om han/hon vill, och vi 
kommer att acceptera detta utan att ifrågasätta.  
 
Ni kommer att få ta del av den slutgiltiga rapporten om ni så önskar. Har ni ytterligare frågor 
är ni välkomna att höra av er! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Malin Börjesson 070-488 61 81 
Erik Olbäck 076-163 53 55 
Samar El-Ghariri 070-407 13 55 
 
Klipp av och lämna till klassföreståndaren senast fredagen den 7 november 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Jag godkänner att ni intervjuar vårt barn 
 
JA____  NEJ____ 
 
 
Elevens namn:_____________________________ 
 
 
Vårdnadshavares underskrift:__________________________________ 



 33

 Intervjufrågor till barnen 
  

1. Vad tänker du när jag säger döden?  
 
2. Varför tror du att man dör? 

  
3. Har du någon gång varit med om att någon eller något har dött? 
  
4. Vad tror du händer med den som har dött, efter den dött? 

  
5. Brukar du prata om döden med någon i din närhet ibland?  
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Intervjufrågor till psykologen 
 
1. När kopplas ni in, om barnet drabbats av död i sin omgivning? 
 
2. Är det någon speciell period som barn tänker på döden? 

 
3. Samarbetar du med klasslärare och vårdnadshavare? 

Om ja, hur mycket? 
 

4. När slutar ni ”behandla” barnet? När mår barnet bra?  
 
5. Har du några tips om hur man som pedagog kan arbeta med ämnet döden i klassen? 

 
 


