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Sammanfattning 
Det här är en strukturerad litteraturstudie med syfte att undersöka vad tidigare forskning säger 

om hur lärare samtalar om döden i religionsundervisningen samt vilka svårigheter som kan 

uppkomma. Insamling av material har gjorts både med manuella sökningsmetoder samt olika 

databassökningar, såsom ERIC, UniSearch och Google Scholar. Sökningen resulterade i elva 

utvalda artiklar som noga granskats för att sedan analyseras. Resultatet av detta arbete visar 

att döden är ett väldigt komplext ämne som många lärare väljer att undvika. Det beror bland 

annat på bristande didaktiska kunskaper hos lärarna. Lärare som granskats i denna studie 

anser att döden är ett väldigt känsligt ämne som det inte finns ett tydligt tillvägagångsätt för 

hur de ska samtala om det med eleverna. En annan svårighet som gör ämnet mer komplext är 

religionstillhörighet och föräldrars tankar om döden. Lärare anser att det är svårt att samtala 

om det på grund av mångfalden av trosuppfattningar i dagens samhälle. Resultatet visar även 

en tydligt bristande förståelse för barns tankar om döden från lärarnas sida.  
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Inledning 
Livsfrågor är ett komplicerat samtalsämne som ofta kan vara svårt att bemöta. Barn stöter på 

döden på flera olika sätt, exempelvis genom media, böcker och av anhöriga, vilket skapar 

frågor och en nyfikenhet hos eleverna. Därför krävs det att läraren vågar samtala om detta 

samt har kunskaper om hur dessa frågor kan lyftas i klassrummet. Beroende på elevernas 

religiösa tillhörighet och bakgrund kommer de ha olika tankar om döden. Enligt läroplanen 

ska undervisningen ”[…] stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet 

och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för 

eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra 

människors sätt att tänka och leva.“ (Skolverket, 2017, s. 206) vilket ställer krav på att läraren 

vet hur detta ämne ska undervisas om. Trots att livsfrågor har en central roll i den svenska 

religionsundervisningen är det många lärare som undviker att prata om den svåra livsfrågan 

döden (Osbeck, 2014, s. 82). Detta kan bero på flera olika anledningar. Enligt de utvalda 

artiklarna i arbetet kan det handla om att vissa lärare anser att det är föräldrarnas ansvar, 

bristande didaktiska kunskaper eller brist på förståelse för barnens tankar om döden.  

        

Syfte 
Syftet med denna studie är att granska tidigare forskning rörande religionsundervisning med 

fokus på den existentiella livsfrågan döden. Detta görs för att undersöka hur elevernas frågor 

bemöts i grundskolan och hur läraren behandlar dessa i religionsundervisningen enligt 

forskningen. 

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 

- Vad säger forskningen angående lärarnas didaktiska kunskaper när det gäller 

livsfrågor? 

- Hur ser barns tankar och förståelse ut för ämnet döden enligt forskningen? 

- Vad finns det enligt forskningen för svårigheter i att samtala kring döden med elever i 

grundskolans lägre åldrar? 
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Metod 
Det här arbetet är en strukturerad litteraturstudie, som är en form av en systematisk 

literaturstudie, vilket innebär en sammanfattning av tidigare empiriska studier (Eriksson 

Barajas m.fl. 2013, s. 31).  

 

Sökmetod 
Enligt Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström kan en 

litteratursökning ske på två olika sätt, manuellt eller via olika databaser (2013, s.74). I detta 

arbete används de båda tillvägagångssätten. Det som inte har funnits i de vetenskapliga 

artiklarna från databasen har kompletterats med böcker som har hittats manuellt. För att få 

hjälp med sökningen kontaktades en bibliotekarie som hjälpte till att hitta olika sökmetoder 

exempelvis vilka sökord som gick att använda sig av för att sökningen skulle bli så effektiv 

som möjligt. 

 

Databassökning 
De databaser som har använts för att hitta vetenskapliga artiklar är ERIC, UniSearch och 

Google scholar. Sökorden och databaserna som har använts är rekommenderade av 

bibliotekarien som kontaktades. Till en början gjordes en bred sökning som gav väldigt 

mycket irrelevanta träffar. Därför kombinerades sökningen med orden “or”, “and” och “not” 

för att begränsa samt öka antalet relevanta sökträffar (Eriksson Barajas m.fl, 2013, s. 78). 

Sökningen begränsades genom att undersökningen välja artiklar som endast är “peer-

reviewed”, vilket innebär att artikeln är kritisk granskad före publicering. 

 

Manuell sökning 
Eriksson Barajas m.fl rekommenderar att läsa referenslistan på en intressant artikel för att 

hitta liknande litteratur (2013, s.74). Detta råd gavs även av handledaren och det har varit 

mycket hjälpsamt för att komma framåt i arbetet. Genom manuell sökning hittades relevanta 

artiklar och avhandlingar på biblioteket. 

 

Urval 
Under detta arbete har litteratur i varierade former valts ut. Den litteratur som valdes ut består 

av vetenskapliga artiklar, avhandlingar och litteratur i form av böcker. Kravet på dessa var att 

underlaget bestod av en empirisk studie. Det forskningsområde som arbetet kommer att 

behandla är livsfrågor och samtal om döden i grundskolans undervisning och därmed blev 
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kravet på litteraturen att dessa ämnen skulle behandlas. Forskning som riktat in sig på den 

högre grundskolan har även använts då det har ansett som relevant för arbetet eftersom att det 

inte finns speciellt mycket forskning som riktar in sig på de lägre åldrarna. 

 

Avgränsningar 
Under arbetets gång har avgränsningar i litteraturen vidtagits. Den forskning som har valts ut 

skulle behandla barns tankar om döden samt lärarens upplevelser av att beröra livsfrågor inom 

religionskunskapen. De artiklar som har valts bort är de som har ansetts vara enbart 

allmändidaktiska, inte varit skolrelaterade och artiklar som endast har handlat om sorg. 

Begränsningar har gjorts till artiklar endast på svenska och engelska och därmed har artiklar 

på andra språk valts bort. I flera fall blev det väldigt många sökträffar som inte var relevanta 

för detta arbete och då har avgränsningar fått göras. 

 

Många av de artiklar som har analyserats har varit äldre (1997 - 2000), men de har 

framkommit liknande resultat som de artiklar som skrivits mellan 2007 - 2015. Det har varit 

svårare att finna relevant forskning som är skriven de senaste åren men det har dock inte blivit 

ett i problem i arbetet eftersom att den äldre forskningen ändå har ansetts som trovärdig.  

 

Sökord 
I tabellen nedanför redovisas några av de sökord som har använts i olika databaser.  

 

Sökord Databas Sökträffar 

"primary school" "death education" UniSearch 29 

"primary school" or "elementary school" or "primary 
education" or "elementary education" and ”Children 
coping with death*” 
  

ERIC 49 

”primary school” Children's understanding of death* ERIC 5 

death education for children and ”primary school” UniSearch 615 
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”death” ”religious education” ”primary school” UniSearch 26 

Existential questions and ”religious education” and 
didactic 

UniSearch 29 

”death” ”religious education” ”didactic” UniSearch 
  

96 

Primary education and religious education* and death* ERIC 15 

Death education and primary curriculum UniSearch 260 

Livsfrågor inom den lägre grundskolan Google Scholar 847 

  

Analysmetod 
Arbetet utgick från en kvalitativ innehållsanalys. Temat och mönstret för denna uppsats var 

redan förutbestämt via frågeställningar. På ett systematiskt sätt analyserades och hittades 

dessa mönster för att kategorisera de utvalda artiklarna (Eriksson Barajas m.fl, 2013, s.147).  

Denna analysmetod valdes eftersom att artiklarna behandlade liknande ämnen och det blev 

därför en tydligare analys genom att göra en jämförelse mellan dessa. Under arbetets gång har 

inte heller egen data såsom intervjuer eller frågeformulär samlats in, vilket inte används i den 

kvalitativa innehållsanalysen. Likheter och olikheter har alltså försökt att hittas hos de olika 

artiklarna som sedan har sammanställts i analysen. De kodord som används i arbetet är 

livsfrågor, döden, undervisning, barns förståelse, religion och lärarperspektiv. 

 

Bearbetning av texterna har skett genom att först läsa artiklarna noggrant för att verkligen 

förstå dem. Sedan har det skrivits en kort sammanfattning av alla texter för att få en tydlig 

överblick över vilka artiklar som tar upp liknande ämnen. Därefter plockades det viktigaste ut 

ur varje text med målet att hitta likheter och olikheter i de utvalda artiklarna. Enligt Eriksson 

Barajas m.fl innebär analys att dela upp i mindre bitar (2013, s. 163). Detta är precis vad som 

har gjorts med den utvalda forskningen för att sedan sätta ihop de olika delarna för att skapa 

en helhet. 
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Material 
Under detta avsnitt redogörs den utvalda litteraturen. Nedan visas en kronologisk tabell över 

den utvalda litteraturen och sedan kommer en översiktilig presentation. 

Namn Land & 

år 

Sökning Titel Sökord 

Birgitta 

Hjelm 

Sverige, 

1997 

Manuell 

sökning 

Vad är det för mening 

med livet, om man 

ändå ska dö? 

  

Lynne Bowie 

  

Skottland 

2000 

  

Unisearch 

  

Is There a Place for 

Death Education in the 

Primary Curriculum? 

  

Death education and 

primary curriculum 

  

Marguerita 

McGovern 

och 

Margaret 

M. Barry 

Irland, 

2000 

Unisearch Death education: 

Knowledge, attitudes 

and perspectives of 

Irish parents and 

teachers 

"Primary school” 

children 

understanding of 

death* 

Virginia 

Slaughter 

& Maya 

Griffiths 

Australie

n 2007 

UniSearch Death Understanding 

and Fear of Death in 

Young Children 

Children and death 

understanding and 

fear of death 

Margareta 

Adolphson 

Sverige, 

2009 

Manuell 

sökning 

Två terminer – eller 

jag som trodde att jag 

kunde… 

  

Paul L. 

Harris 

  

USA,  

2011 

  

UniSearch 

  

Conflicting thoughts 

about death 

  

Thoughts about 

death 
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Fotini 

Bonoti, 

Angeliki 

Leondari och 

Adelais 

Mastora 

  

Grekland 

2013 

  

UniSearch 

  

Exploring Children's 

Understanding of 

Death: Through 

Drawings and the 

Death Concept 

Questionnaire 

  

Children's 

understanding for 

death 

  

  

Paraskevi 

Engarhos, 

Victoria 

Talwar, 

Michael 

Schleifer, 

Sarah-Jane 

Renaud 

Kanada, 

2013 

UniSearch Teachers’ Attitudes 

and Experiences 

Regarding Death 

Education in the 

Classroom 

Death education in 

classroom 

Christina 

Osbeck 

  

Sverige, 

2014 

  

Manuell 

sökning: 

Google 

Scholar 

  

Conditions for 

Teaching and Learning 

Religious Education 

(RE) – Perspectives of 

Teachers and Pupils at 

the Beginning of the 

6th Grade in Sweden 

  

Plousia 

Misailidi och 

Ekaterina N. 

Kornilaki 

Grekland 

2015 

 Eric Development of 

Afterlife Beliefs in 

Childhood: 

Relationship to Parent 

Beliefs and Testimony 

"Primary 

education” 

Religious 

education* 
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Nuria 

Galende 

Spanien, 

2015 

Eric  Death and Its 

Didactics in Pre-

School and Primary 

School 

"Death education 

for children” 

primary school” 

 
Birgitta Hjelm, 1997, Vad är det för mening med livet, om man ändå ska dö? 

Hjelm är en föredetta lågstadielärare som sedan varit metodiklärare vid Linköpings 

universitet. Denna licentiatavhandling undersöker hur 158 stycken barn har resonerat kring 

livet och döden. Syftet med studien har varit att utgå från barnens upplevelser av livsfrågor, 

och hur livsfrågor kan tas upp i skolundervisningen. Avhandlingen bygger på en empiri från 

1987 – 1991. Metoden som används är analyser av elevtexter av elever i årskurs 4 – 7.  

 

Lynne, Bowie, 2000, Is There a Place for Death Education in the Primary Curriculum? 

Studien baseras på svaren från 107 elever, deras huvudlärare, klasslärare och 4 lärarstudenter. 

En psykolog och en rådgivare deltog även i studien. Eleverna svarade på ett frågeformulär där 

de fick frågor om vad de anser om att prata om döden i skolan och ifall de anser det vara 

viktigt. Lärarna fick i princip likadana frågor men i form av en intervju. Studien är publicerad 

i tidsskriften Pastoral care in education. 

 

Marguerita Mcgovern och Margaret M. Barry, 2000, Death education: Knowledge, 

attitudes and perspectives of Irish parents and teachers 

Mcgovern och Barry är verksamma på National University of Ireland, Galway. De båda 

forskar inom psykologi och hälsa. Studien är publicerad i Death Studies som är en akademisk 

journal. Artikeln är en undersökning där irländska föräldrar och lärare har besvarat frågor 

angående barns sorg och hur de uppfattar döden i undervisningen. 119 föräldrar och 142 

lärare deltog i studien.  

 

Virginia Slaughter & Maya Griffiths, 2007, Death Understanding and Fear of Death in 

Young Children  

Slaughter är professor på Queenslands universitet i Australien inom psykologi och Griffiths 

arbetar vid regeringen i Queensland inom hälsofrågor. Studien är publicerad i tidsskriften 

Clinical Child Psykology and Psychiatry som samlar olika artiklar som är peer reviewed. 

Syftet med denna studie var att ta reda på om förståelsen av döden som en biologisk händelse 
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påverkar barnens rädsla för döden. I denna intervjustudie deltog 90 stycken barn i åldrarna 

fyra till åtta år. Deltagandet var från två förskolor och fyra grundskolor lokaliserade i 

Brisbane, Australien. I intervjuerna ställdes frågor till barnen om deras förståelse för döden 

samt deras rädsla för döden.  

 

Margareta Adolphson, 2009, Två terminer – eller jag som trodde att jag kunde… 

Adolphson har tidigare arbetat som mellanstadielärare men har sedan gått över till att arbeta 

på lärarhögskolan i Stockholm på den humanistiska fakulteten, Institutionen för 

utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap. GEM-rapporten 

bygger på inspelade reflektioner från författarens dagbok från hennes tid i en skola där cirka 

70 procent av alla elever hade en icke-svensk bakgrund. Hon beskriver elevernas bristande 

intresse för skolan men att just livsfrågor var ett ämne som intresserade dem. 

 

Paul L. Harris, 2011, Conflicting Thoughts about Death 

Harris arbetar som professor på Harvards universitet där han forskar och undervisar i 

psykologi. Artikeln är publiserad i Karger som är en akademisk utgivare av vetenskapliga och 

medicinska tidskrifter. Studien handlar om hur barn och vuxna från Spanien och Madagaskar 

uppfattar döden.  

 

Fotini Bonoti, Angeliki Leondari och Adelais Mastora, 2013, Exploring Children's 

Understanding of Death: Through Drawings and the Death Concept Questionnaire 

Författarna Bonoti, Leondari och Mastora arbetar på University of Thessaly, Volos i 

Grekland. De alla arbetar på institutionen för utbildningsvetenskap. Artikeln är publiserad i 

Death Studies som är en akademisk journal. Studien baseras på barn i åldersgruppen sju, nio 

och elva år som alla har olika upplevelser av döden där några av dem har personliga 

upplevelser och några av dem har det inte. Författarna vill jämföra om det är skillnad mellan 

dessa barn. Vid första tillfället får barnen en fråga om döden och de får först rita en bild och 

sedan svara på frågor. Frågorna handlar både om döden hos djur och hos människor. Vid 

andra tillfället ställer de frågor till barnen på en trygg plats i skolan med hjälp av ett 

frågeformulär.  
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Paraskevi Engarhos, Victoria Talwar, Michael Schleifer, Sarah-Jane Renaud, 2013, 

Teachers’ Attitudes and Experiences Regarding Death Education in the Classroom 

Studien är utförd av professorer och doktorander inom barnpsykologi på McGill University 

beläget i Kanada. Artikeln är publicerad i Alberta Journal of Educational Research som är 

kvartalsrapport. Det här är en del av en studie gjord utifrån intervjuer med lärare från västra 

Kanada år 2013. När denna rapport publicerades var inte studien helt avklarad eftersom att de 

vill tillfråga fler lärare. Hittils har 59 lärare deltagit i studien där de fått svara på frågor om 

deras upplevelser och tankar kring att diskutera döden i undervisningen samt deras egna 

uppfattade förmåga att behandla detta ämne.  

 

Christina Osbeck, 2014, Conditions for Teaching and Learning Religious Education (RE) 

– Perspectives of Teachers and Pupils at the Beginning of the 6th Grade in Sweden 

Osbeck är universitetslektor på Göteborgs universitet. Hon arbetar på institutionen för 

didaktik och pedagogisk profession. I artikeln, som publicerats i tidsskriften Nordidactica, 

presenteras en studie som baseras på intervjuer av tre lärare och ett frågeformulär som deras 

54 elever har svarat på. Eleverna uppmanas i formuläret att lösa fyra frågor som de enligt 

läroplanen ska kunna i slutet av årskurs 6.  

 

Plousia Misailidi och Ekaterina N. Kornilaki, 2015, Development of Afterlife Beliefs in 

Childhood: Relationship to Parent Beliefs and Testimony 

Misailidi arbetar på Ioanninas universitet i Grekland där hon forskar inom psykologi. 

Kornilaki arbetar på Kretas universitet och arbetar på fakulteten för utbildning. Studien är 

publiserad i Merrill-Palmer Quarterly som är en journal för utvecklingspsykologi. Artikeln 

behandlar barns tankar om döden samt om de förknippas med föräldrarnas religiösa tro. 

Studien är gjord på barn som är fem till tio år gamla och svar på ett frågeformulär från 

barnens föräldrar. Alla deltagare har en grekisk ortodox tro där de har uppfostrats till att tro på 

ett liv efter döden.  

 

Nuria Galende, 2015, Death and Its Didactics in Pre-School and Primary School 

Galende arbetar på institutionen för evolutionär psykologi och utbildning på Baskiska 

universitetet i Leioa, Spanien. Artikeln är publicerad i Procedia- social and behavioral 

sciences som är en journal om beteendevetenskap.Studien baseras på lärarstudenters tankar 

om undervisning om döden i skolan.  Studenterna har fått svara på ett frågeformulär där de 

även har fått uppge sin religiösa tro. Frågorna behandlade om de någon gång under sin 
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uppväxt har pratat med någon vuxen om döden, deras förståelse om elevers behov av att prata 

om döden, om de tycker att det behövs prata om döden i skolan och om de tycker att de hade 

behövt tränas på att prata om döden under sin studietid. 

Analys 

Lärarnas didaktiska kunskaper inom livsfrågeundervisningen 
Genom media såsom film och tv möter barn döden på ett helt annat sätt idag, därför behöver 

lärare beröra det ämnet i skolan (Engarhos m.fl., 2013, s.126). Det är något även Adolphson 

stödjer då hon anser att samhället i form av världshändelser påverkar barnen och därför borde 

det påverka innehållet i religionsundervisningen (2008, s. 71). När lärare blir tillfrågade om 

deras åsikter angående att prata om döden med eleverna i klassrummet visar studier att de 

flesta anser att det är påfrestande och ett väldigt känsligt ämne (Engarhos m.fl., 2013, s.126). 

En studie gjord av Galande tar upp att det finns flera anledningar till varför lärare väljer att 

inte samtala om döden med sina elever men hon nämner specifikt tre stycken. Dessa tre 

anledningar är att lärare inte tror att eleverna är angelägna att prata om döden, lärarna tycker 

att det är ett väldigt svårt och komplext ämne att prata om samt att lärarna anser att bästa 

platsen att samtala om döden är i hemmet då alla elever har olika tro (2015, s. 92). 

  

I en studie från Australien hade lärare blivit tillfrågade om deras erfarenhet att samtala och 

undervisa om döden med eleverna (Engarhos, m.fl., 2013, s.127). Av de 59 stycken lärare 

som deltog svarade 71 procent att de hade erfarenhet av det men att de flesta av de samtalen 

hade inletts av barnen. Alla deltagare i denna studie ansåg ändå att det var viktigt att diskutera 

döden med eleverna då de ansåg att det är naturligt för barn att ha frågor om döden. Dock 

hade endast 37 procent erfarenhet av att samtala med en större grupp och den vanligaste 

orsaken till det var just för att eleverna ännu inte stött på döden i vardagen vilket gör att de 

säger emot sig själva (Engarhos, m.fl., 2013, s.127). 

  

Av de artiklar som har analyserats skiljer sig inte resultatet för om lärare anser att 

undervisning och samtal om döden ska ske i skolan eller inte. En studie utförd i Irland har 

intervjuat 142 stycken lärare och 119 föräldrar från olika grundskolor i landet (Mcgovern & 

Barry, 2000, s.328). Resultatet i den studien visar att 62 procent av lärarna och 50 procent av 

föräldrarna ansåg att fokus på att samtala om döden borde vara i hemmet, men båda parterna 

belyser hur viktigt det är med en dialog mellan hemmet och skolan om det ska ske i 

undervisningen (Mcgovern & Barry, 2000, s. 327 – 330). I Paraskevi Engarhos, Victoria 
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Talwars, Michael Schleifers och Sarah-Jane Renauds studie visas ett liknande resultat där hela 

95, 8 procent av de 59 lärare som deltog ansåg att föräldrarna var de som skulle samtala om 

döden med eleverna, följt av lärare (2013, s. 127). 

 

En studie gjord av Galende där man intervjuat 52 stycken lärarstudenter ansåg 80,8 procent av 

studenterna att det var viktigt att samtala om döden i skolan då det var något naturligt och det 

kan vara bra att förbereda eleverna då det är något de kommer att möta i framtiden (2015, 

s.93). Bowie menar att lärarna har bristande didaktiska kunskaper när det gäller att samtala 

om döden i klassrummet. De flesta lärarstudenter som intervjuades under hennes studie höll 

med Bowie om detta och menade att de ville få med sig dessa didaktiska kunskaper från sin 

utbildning. Psykologen som deltog i studien höll också med om att döden var något som det 

behövs pratas om i skolan eftersom att det är något som intresserar eleverna (2000, s. 24-26). 

Detta är något som även Adolphson tar upp då hon belyser hur viktigt det är att prata om 

existentiella frågor i religionsundervisningen. Det är viktigt att inte vara rädd att prata om 

sådana ämnen samt att få ta del av elevernas tankar (2008, s. 71). Som lärare ansåg 

Adolphson att man har ett ansvar att göra världen mer begriplig för eleverna vilket kan vara 

en väldigt svår och utmanande uppgift. Läraren får även chansen att förklara olika begrepp 

och händelser i ett mer naturligt sammanhang och hjälpa eleverna att förstå varför vissa saker 

och ting händer (2008, s. 71). Mcgovern och Barrys studie visar även den att både lärare och 

föräldrar anser att det var bäst att samtala om döden innan eleverna råkat ut för det. Trots att 

det diskuterades hemma och i skolan kände både lärare och föräldrar sig obekväma med att 

samtala om döden. Det fanns ändå ett positivt stöd i att döden skulle tas upp i undervisningen, 

men både lärare och föräldrar ansåg att det behövs mer utbildning för lärarna inom detta 

område. Studien visar också att trots ett stort intresse för att få in samtal om döden i 

undervisningen är det inte något som kommer att ske inom den närmaste tiden enligt lärarna i 

studien (2000, s. 329).  

 

De flesta lärare ansåg att det borde ske en undervisning om döden och andra existentiella 

livsfrågor men det finns inget konkret sätt i hur man ska ta upp det, i flera länder är det inte 

heller tydligt i vilket ämne läraren ska undervisa om det (Bowie, 2000, s.24; Osbeck, 2014, s. 

93; Mcgovern & Barry, 2000, s. 333; Hjelm, 1997, s. 40). 

  

Enligt forskninge känner sig många lärare inte kompetenta nog i att samtala om döden med 

eleverna (Galende, 2015, s. 96; Bowie, 2000, s. 23; Osbeck, 2014, s. 92; Mcgovern & Barry, 
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2000, s. 327; Engarhos, 2013, s. 127). Lärarna rapporterade att de behövde mer kunskaper för 

att undervisa och prata om döden med eleverna samt att det var viktigt att det finns en dialog 

mellan skolan och hemmet (Mcgovern & Barry, 2000, s. 332 - 333). Även Bowie nämner att 

lärarna tycker att det är svårt att veta hur lärare ska ta upp det med eleverna då det är något 

som skrämmer och oroar barnen (2000, s. 26). Bowie tar även upp att det är viktigt att lärare 

blir mer medvetna om hur barn uppfattar och reflekterar kring döden för att kunna prata med 

dem om det (2000, s. 26). Enligt Engarhos m.fl. känner sig lärare mer kvalificerade att 

undervisa om döden om de har mer erfarenhet av det samt att de bästa sätten att förbereda sig 

för att prata med barn om döden var att tala med någon professionell inom det området eller 

att läsa på mer om barn förståelse om döden (2013, s.127). 

  

Slutligen skriver Hjelm hur viktigt det är att våga ta upp tunga ämnen med klassen samt att 

läraren är förberedd på dessa samtal och kan ta tillvara på de diskussioner som uppstår om 

livsfrågor. Läraren ska veta var hen står och inte låta en sådan diskussion försvinna. Hjelm 

poängterar även hur betydelsefullt det är att lärare besvarar barns frågor om livet och döden. 

Hon anser även att en personligare relation med eleverna är viktig för att få fram hur barn 

tänker och hur de uppfattar döden (1997, s. 89).  

 

Barns tankar och förståelse kring ämnet döden 
Döden är ett svårt ämne för barn. Det är mycket som påverkar barn såsom social och kulturell 

tro, personliga och känsliga frågor och även deras religiösa tro (Bonoti, Leondari & Mastora, 

2013, s. 47). Barn har även olika erfarenheter av döden som påverkar deras uppfattning och 

förståelse. Ett barn som på något sätt har upplevt döden har mognare och verkligare tankar om 

den än vad ett barn som inte har någon personlig upplevelse. Det klargörs genom Bonotis 

m.fl. resultat av studien att de barn med en personlig dödsupplevelse ritar bilder på en 

begravning eller en gravsten (2013, s. 48 och 56). Enligt både Bonoti m.fl. och Hjelm är 

media en stor påverkan för barnens tankar om döden. Det är media som ger barnen en icke-

verklighetstrogen bild av döden (1997, s.19). Bonoti m.fl. lät i sin studie barn rita sina tankar 

om döden. Studien visade att barn utan relation till döden ritade en våldsam död som går att 

koppla till medias våldsamma skildring av döden (2013, s. 56 ). Bowie menar dock att media 

är en bra källa som skapar en nyfikenhet hos barnen när det gäller ämnet döden. Hon menar 

att nyfikenhet är bra för att barnen ska vilja prata om ämnet (2000, s.24). 
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Som ovan nämnt menar Bonoti m.fl. att barnens uppfattning av döden påverkas av deras 

tidigare upplevelser (2013, s. 56). Även Slaughter och Griffiths studie visar resultatet på att 

barns uppfattningar om döden påverkas av ålder. De menar att äldre barn har en mognare 

relation till döden än vad yngre barn har (2007, s. 531). Birgitta Hjelm anser även hon att 

uppfattningen om döden beror på ålder (1997, s.20). Bonoti m.fl. studie visar att ålder och 

erfarenhet ger en mer verklighetsbaserad bild av döden (2013, s. 48). Dock menar Slaughter 

och Griffith att en mogen uppfattning och förståelse av döden endast innebär rädslan för 

döden minskar. När barnet får en förståelse för döden kan det ske på ett positivt eller negativt 

sätt. Det positiva sättet är att barnet förstår döden som en del av livet och detta leder i sin tur 

till att barnet slipper leva med obesvarade frågor. Det negativa sättet är att barnet får en rädsla 

för döden när det inser att alla den älskar kommer att försvinna (Slaughter & Griffiths, 2007, 

s.528). Denna teori stöds även av Bowies studie som också visar att vissa barn har tankar om 

döden som oroar dem (2000, s. 26). 

  

Som ovan nämnt menar Hjelm att uppfattning av döden beror på ålder (1997, s.20). Hon 

kommer i sin studie fram till att det är ett stort steg för barn att gå från att förstå att djur och 

andra personer i ens närhet dör, till att de själva kommer att dö (Hjelm, 1997, s. 66-67). 

Döden hos ett djur verkar vara något som de flesta barn kan relatera till oavsett ålder eller 

erfarenhet. Även Bonoti m.fl  kommer fram till detta. De menar att barn på något sätt har 

kommit i kontakt med ett dött djur någon gång under sin uppväxt. Det kan vara allt från 

kompis husdjurs död till ett dött djur på gatan. Den största svårigheten i barns förståelse av 

döden handlar om döden hos en människa (2013, s. 56). Hjelm tar upp en skillnad av hur 

pojkar och flickor uppfattar döden olika. Detta är inget som andra utvalda studier tar upp. 

Hjelms resultat visar att flickor hanterar död med sorg och gråt medan pojkar hanterar döden 

objektivt (1997, s. 21). 

  

Både Paul L. Harris (2011) och Plousia Misailidi och Ekaterina N. Kornilaki (2015) 

studier baseras på förklaringar av döden, antingen biologiskt eller religiöst. De båda studierna 

tar reda på vilket synsätt barn har på ämnet döden. Barn förstår döden ur ett biologiskt 

perspektiv eftersom att de kan förklara att de flesta processer i kroppen upphör att fungera. 

Dock är de mer benägna att säga att de kroppsliga processerna upphör än att de mentala 

processerna gör det (Harris, 2011, s. 162). Harris kommer fram till att yngre barn åberopar ett 

biologiskt perspektiv i sitt tänkande medan äldre barn kombinerar både ett biologiskt och ett 

religiöst perspektiv (2011, s. 162-163). En anledning till detta kan vara att det biologiska 
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perspektivet är enklare att förstå än det religiösa perspektivet (2011, s. 168). Misailidi och 

Kornilaki menar att tron på ett liv efter döden är kulturellt konstruerad (2015, s. 291). I 

studien konstateras det att barnen förstår att en död persons biologiska processer upphör att 

fungera. De ville dock inte påstå att de psykologiska processerna upphörde. I hemmet beror 

föräldrarnas intensitet i tron på hur döden diskuteras. Detta visade sig dock inte i barnens 

svar. Detta är intressant eftersom att de flesta föräldrar ansåg att de hade en hög tro. En 

tolkning av resultatet är att barns resonemang om livet efter döden utvecklas naturligt och inte 

beror på föräldrarnas åsikter om livet efter döden (Misailidi & Kornilaki, 2015, s.308). Dock 

påpekar de att Grekland där studien är gjord är ett land med lång tradition av tron på ett liv 

efter döden. Detta är även en aspekt som kan ha påverkat barnens svar i studien eftersom att 

barnen är uppfostrade till att tro på ett visst sätt (2015, s 297-298). Harris påpekar precis som 

Misilidi och Kornilaki att utfallet i hans studie kan ha påverkats av den starka tro som fanns i 

katolska Spanien och Verzo-troende Madagaskar där studierna är gjorda (2011, s. 165). 

Ytterligare en aspekt Harris kritiserar är att i studien får barn höra olika berättelser om döden, 

en biologisk och en religiös. Det är efter dessa berättelser som barnen får svara på frågor. Han 

menar att barnen kan ha svarat på frågorna efter vad de tror är rätt svar enligt den som 

intervjuar och att svaren på så sätt har svaren har blivit biologiska efter den biologiska 

berättelsen och religiösa efter den religiösa berättelsen (2011, s.165). Både Harris och Misilidi 

och Kornilaki menar att det religiösa perspektivet är något som utvecklas med åldern. Desto 

mer förståelse för döden de får, ju mer anledning blir får de att tro på ett liv efter döden (2011, 

s 166; 2015, s 292).  

 

Svårigheter med att prata om döden i religionsundervisningen 
De största svårigheterna med att prata om döden i religionsundervisningen, tolkat ur de olika 

artiklarna är ålder, religionstillhörighet, lärarnas brist på didaktiska kunskaper inom ämnet 

och läroplanen. 

 

Galende menar att religionstillhörighet och föräldrarnas tankar om döden är en del som gör 

undervisningen om döden svår. Fortsättningsvis menar hon att många lärare anser att 

föräldrarna bör prata om döden hemma eftersom att alla har olika trosuppfattning. Det är inget 

som lärarna ska lägga sig i (2015, s. 93). Även Bowie anser det vara en svårighet att prata om 

döden i undervisningen på grund av mångfalden av trosuppfattningar i dagens samhälle. Hon 

menar dock inte att läraren ska utesluta det, men det krävs mycket planering för att kunna 

undervisa om ämnet (2000, s. 25). Föräldrar är enligt Mcgovern och Barry oroliga för att 
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lärarens religiösa åsikter ska influeras i undervisningen och på så sätt påverka deras barn 

(2000 s. 326). Det är dock inte känt att vuxnas religiösa tro påverkar barnets tankar om döden 

(Misilidi & Kornilaki, 2015, s. 294). Misilidi och Kornililaki menar dock att barn tar efter 

föräldrarnas tankar om döden runt 12-års ålder och att det därför blir en svår balansgång för 

läraren i hur denne ska undervisa om döden (2015, s. 312). Harris kritiserar sin egen studie 

kring biologisk eller religiös dödsuppfattning och menar att barnen svarar det som de tror är 

rätt svar enligt intervjuaren. Av den anledning kan det vara svårt att avläsa studiernas 

trovärdighet (2011, s. 165). Dock menar Adolphson att det tydligt märks att barn har olika 

tankar och åsikter om döden beroende på deras religionsuppfattning. Dessa aspekter blir som 

sagt en stor svårighet för läraren eftersom att det finns många olika åsikter om vad som är rätt 

och fel (2008, s. 71). 

 

När barn får en förståelse för döden och när det passar sig bäst att samtala om det med elever 

är svårt att avgöra. Detta kan göra det svårare för lärare att konkret veta när och om det passar 

sig att ta upp det med barnen i klassrummet. Galendes studie där man intervjuat lärarstudenter 

nämner att de flesta hade dålig uppfattning om vilken ålder som var passande att prata om 

döden med eleverna. Det inklusive studenternas rädsla för att prata om det gjorde att de helst 

av allt ville undvika ämnet helt. Enligt samma studie var det något det borde pratas om redan i 

treårsåldern (Galende, 2015, s.96). Andra studier, exempelvis den av Griffiths och Slaughter 

tar upp att åldern har en påverkan av hur barn förstår och ser på döden och att äldre barn har 

en mer mogen relation till döden, vilket kan göra det enklare för barnen att förstå ämnet 

(2014, s. 531). Som vi tidigare nämnt anser Hjelm att det är erfarenhet som avgör när barnen 

får en förståelse. Det finns alltså många olika uppfattningar och tankar kring när det passar sig 

att prata om och när barn får en förståelse för döden, något som vi tolkar som ännu en 

svårighet för lärarna (1997, s.67).   

 

Både Galende och Bowie menar att döden som ämne är tabu och att det därför undviks att 

pratas om. Det finns flera orsaker till varför lärare inte väljer att prata om döden, till exempel 

att de inte tror att det intresserar eleverna och att de anser att ämnet är för svårt att prata om 

(2015, s. 91-92; 2015, s. 22). Det är bevisat att barn har en förståelse för döden men att det är 

de vuxna som anser det inte vara ett lämpligt ämne för dem (Bowie, 2000, s. 22). I 

Adolphsons rapport kommer hon fram till att livsfrågor är en stor del av vad eleverna vill 

samtala om och även här visar det att lärarna inte har förståelse för elevernas tankar (2009, s. 

71). Lärare är dock inte vana vid att samtala om livsfrågor och att ämnet undviks att prata om 
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i skolan tyder på bristande didaktiska kunskaper (Osbeck, 2014, s. 82; Bowie, 2000, s. 24). 

Av dessa anledningar visar Osbecks att eleverna är långt ifrån läroplanens mål för livsfrågor 

(2014, s. 76). De flesta lärarstudenter vill få didaktiska verktyg för att prata om döden i sin 

framtida undervisning just för att inte behöva bli överrumplade av barnens frågor om döden 

(Bowie, 2015, s 22; Galende, 2015, s. 93). 

 

I Sverige finns det en tydlig plats för livsfrågor i läroplanen (2016, s.107). Osbeck  menar att 

livsfrågor trots det inte får en speciellt stor plats i dagens läroplan, även fast det finns ett stort 

intresse från elevernas sida (2014, s. 82). Det beror bland annat på att det inte är tydligt för 

lärarna hur de ska arbeta med dessa frågor (2014, s. 93). Även Hjelm nämner svårigheten med 

livsfrågor i undervisningen men främst av anledningen att läraren finner det svårt att vara 

neutral i sina åsikter som är ett krav enligt läroplanen (1997, s.40). 

  

Bowies studie som är från Skottland visar att de flesta anser att undervisning om döden borde 

finns med i läroplanen men det är svårt att definiera vart (2000, s. 24). Detta är något som 

även Mcgovern och Barry nämner då det inte fanns i läroplanen på Irland när studien gjordes. 

Det var dock tydligt i studien att det var något både lärare och föräldrar var positiva till (2000, 

s. 333). 

 

Diskussion 
Under detta avsnitt diskuteras de centrala aspekter som har tagits upp i analysdelen. I avsnittet 

dras även slutsatser för att avsluta diskussionen i enlighet med det syfte och de 

frågeställningar som nämndes i början av arbetet. 

 

Efter att ha analyserat dessa artiklar är det tydligt att döden är ett komplext samtalsämne. 

Ämnet är svårt ur flera aspekter, däribland bristen på didaktiska kunskaper hos lärarna och en 

oro för föräldrars åsikter om ämnet. På grund av detta undviker många lärare att prata om 

döden i skolan, trots att livsfrågor ska tas upp i religionsundervisningen enligt läroplanen. 

Dock nämns inte att just döden är en livsfråga som ska tas upp i undervisningen men enligt 

forskningen är detta något som intresserar eleverna och som de vill prata om. På grund av 

detta är döden en viktig del att ta upp i religionsundervisningen.  
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Enligt forskningen är lärarna rädda för att prata om döden. Engarhos m.fl.(2013) studie tar 

upp att nästan alla samtal om döden hade inletts av barnen och att det fanns ett obehag från 

lärarens sida att prata om det. Det blir tydligt efter att ha analyserat alla studier att lärarna 

anser att det är viktigt att prata om döden med eleverna men att rädslan gör att de undviker 

det. Adolphson (2008) nämner hur viktigt det är att inte vara rädd för dessa samtal då hon 

ansåg att lärare har ett ansvar att göra världen begriplig för eleverna. Utifrån alla studier blir 

det ett tydligt mönster att det är en rädsla som ligger till grund för att döden inte diskuteras 

mer, då alla studiers resultat är positiva gällande hur viktigt det är att prata om det innan 

eleverna råkar ut för det. 

  

En annan slutsats som kan dras av studierna är att lärarna inte har förståelse för elevernas 

intresse av ämnet. Lärarnas bristande förståelse betyder även att de inte förstår hur eleverna 

tänker vilket även kan skapa en rädsla för ämnet. Efter att ha analyserat dessa artiklar blir det 

tydligt hur viktigt det är att vara mer förberedd för dessa samtal för att lättare förstå elevens 

tankar. Det kan även finnas en rädsla för att gå över gränsen på grund av olika 

trosuppfattningar. Forskningen belyser dock inte att barn tänker på döden ur ett religiöst 

perspektiv och på så sätt ser man bristerna i lärarnas kunskaper angående barns tankar om 

döden. Behovet av utbildning inom livsfrågor för lärare är stort på grund av den anledningen. 

 

En annan tydlig bristande kunskap hos lärarna är i vilken ålder som är lämplig att prata om 

döden med elever. Forskningen visar även en otydlig bild av vilken ålder som är den mest 

lämpliga att prata om döden eftersom att alla nämner olika åldrar. Av den anledningen är det 

inte konstigt att lärarna känner en osäkerhet kring detta ämne. Resultatet av denna 

litteraturstudie visar att det är viktigt att lärarna ska få en tydlig didaktisk utbildning i 

livsfrågor, specifikt döden, eftersom att intresset är stort hos eleverna. 

 

Studierna visar resultat för att det är både ålder och tidigare upplevelser som påverkar barns 

uppfattning om döden. Att forskningen skiljer sig mycket i resultat kan göra det svårt för 

lärare att veta när elever är redo att samtala om döden. Dock visar det sig att döden hos ett 

djur är något som är enklare för barn att förstå då det är något de flesta barn kan relatera till. 

Som lärare kan det därför vara bra att påbörja samtal om döden med en berättelse om ett djur 

och sedan bygga vidare med att prata om döden hos en människa. En slutsats som kan dras 

utifrån studierna är dock att det är ett stort steg för eleverna att gå från att prata om döden hos 

ett djur till att få en förståelse för att någon i ens närhet någon gång kommer att dö. 
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Enligt Mcgovern och Barrys (2000) studie finns det en rädsla hos föräldrarna när det gäller att 

prata om döden i skolan. Föräldrarna är rädda för att lärarnas religiösa åsikter ska påverka 

deras barn. Detta är något som föräldrar inte behöver oroa sig för i svenska skolor eftersom att 

dessa ska vara en neutral plats vad det gäller olika åsikter. Det viktiga är att se fördelen i en 

neutral skola. Många lärare anser att döden ska diskuteras i hemmet eftersom att alla har olika 

trosuppfattning. En slutsats som kan dras av detta är att det tar bort en del av barnens egna 

tankar i undervisningen. Tar läraren istället upp döden i skolan kan barnen få höra flera olika 

åsikter och tankar och de kanske även vågar uttrycka tankar som de inte vågar ta upp i 

hemmet. Grundtanken i det hela är att alla ska få göra sin röst hörd oavsett religiös bakgrund. 

När det gäller att prata om döden är ingen åsikt egentligen fel. Det är upp till eleverna vad de 

vill tro när det till exempel gäller ett liv efter döden. 

 

Media är något som flera studier tog upp som en stor påverkan av barns uppfattning av döden. 

En åsikt var att media påverkar barnen till att tro att döden är något våldsamt. Detta är en stor 

anledning till att lärarna borde planera in att prata om döden i sin undervisning, vilket de 

enligt flera studier inte gör. Genom att prata om döden i undervisningen kan elevernas 

våldsamma tankar om döden bli mer naturliga, och kanske även mindre skrämmande. Det 

finns inget i de utvalda studierna som pekar på att medias bild av döden skrämmer barnen, 

men det finns trots det en stor chans att så är fallet. Media är dock inte enbart något dåligt när 

det gäller döden. Bowie (2000) menar att barns nyfikenhet om döden väcks via media. Detta 

blir ett tillfälle för lärarna att ta vara på denna nyfikenhet och låta barnens tankar komma fram 

i undervisningen. En tolkning av detta kan vara att livsfrågeundervisningen blir enklare om de 

tar vara på elevernas tankar om döden istället för att ignorera dem. Diskussionen kan därmed 

bli mer naturlig om eleverna själva kommer med sina funderingar angående döden. 

 

Den tydligaste slutsatsen som kan dras efter att ha analyserat den här studiens litteratur är hur 

viktigt det är med rätt didaktiskt utbildning för lärarna angående att samtala om döden med 

elever. Konsekvenser av en bristande didaktisk kunskap gör att elevernas tankar förbises, när 

det är elevernas tankar fokus bör ligga på. Det är även flera författare som kritiserar sina egna 

studier och menar att det behövs mer ingående forskning för att besvara vissa frågor, till 

exempel hur föräldrars religion påverkar barns tankar om döden. Därför kan det vara viktigt 

att det forskas inom området döden för att ge lärare en tydligare bild av hur det ska undervisas 

om. 
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Det har inte visat sig vara någon större skillnad mellan den svenska och den internationella 

litteraturen som har analyserats. De svenska studierna har dock fokuserat mer på livsfrågor 

generellt än döden specifikt. Vi anser därför att det finns ett behov av vidare forskning i att 

samtala om döden i Sveriges religionsundervisning. I fortsatt arbete med produktionsuppsats 

anser vi det därför vara intressant och relevant att ta reda på hur döden behandlas i den 

svenska religionsundervisningen. En annan intressant synvinkel är att ta upp hur religionen 

påverkar elevernas uppfattning av döden. 
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Bilaga 
 

Utvärdering av arbete 

Under arbetets gång har vi hela tiden suttit och arbetat tillsammans. Detta har funkat väldigt 

bra för oss eftersom att vi hela tiden har kunnat hjälpa varandra och även göra lika mycket. Vi 

valde att använda oss av google drive så att båda skulle kunna skriva i samma dokument 

samtidigt. Arbetet delades inte upp speciellt mycket förutom när vi läste artiklarna och 

sammanfattade dem innan analysen. Även vissa delar i analysen delades upp för att arbetet 

skulle komma framåt i en snabbare takt. Dessa skrev vi dock när vi satt tillsammans så vi 

hjälptes ändå åt när det uppstod frågetecken. I övrigt har det mesta skrivits tillsammans. Som 

författare har vi sammarbetat väldigt bra. Båda har lyssnat på varandras åsikter och ideér och 

arbetet har på så sätt flutit på bra eftersom att vi hela tiden har varit eniga.  


