
    

“Förskolan ska sträva 
efter att varje barn utvecklar 

intresse och förståelse för 
naturens olika kretslopp och 
för hur människor, natur och 

samhälle påverkar 
varandra”

Lpfö 98, rev 2010

Version 2.0
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FRÅGOR OM LIVET OCH DÖDEN
1. I boken står det att alla dör. Men varför tror du att vi dör? Brukar du tänka på döden? Vad tänker 
du då? Hur tycker du det känns att tänka på döden? 

2. I boken står det att alla som lever kommer dö. Känner du någon människa som har dött? Vem 
då? Hur hände det? Hur kändes det i dig när du fick reda på att hen hade dött? Hur känns det när 
du tänker på det nu? Känner du inte någon som har dött: hur tänker du kring det? 

3. Djur dör också. Känner du något djur som har dött? Hur hände det? Hur kändes det i dig när 
du fick reda på att hen hade dött? Hur känns det nu, när du tänker på det? Varför känns det inte 
likadant hela tiden, tror du?

4. När någon dör finns kroppen fortfarande kvar, den försvinner inte direkt. Har du någon gång sett 
en död person? Hur var det? Har du sett ett dött djur? Hur var det? 

5. När någon dör kan människor som kände personen bli ledsna, det kallas att sörja. Vet du hur det 
känns att sörja? Eller känner du någon som sörjer? Vad tror du är bra att göra när en sörjer någon 
som är död?

6. Växter, som träd och blommor, dör också. Har du växter hemma? Finns det någon växt på 
skolan? Lever den eller är den död? Vet du hur en växt som inte mår bra ser ut? Vet du vad växter 
behöver för att må bra?

Övning: Lär barnen om växters kretslopp, om hur de gror, växer och vissnar och vad som händer med 
dem då. Plantera fröer tillsammans och prata om vad som behövs för att fröet ska gro.  
Prata om hur maten ni äter växer på olika sätt.

Handledning till

Alla dör
av författaren Jesper Lundqvist och illustratören Gabrielle Frödén

SYFTE
Att tillsammans med barnen samtala kring och 
reflektera över: livet, döden, begravningar, tro 
och religion.
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FRÅGOR OM BEGRAVNINGAR, TRO OCH RELIGION
1. Har du varit på en begravning? Vart var den någonstans? Var ni många personer som var där, eller 
bara några få? Sjöng ni? Hur kändes det att vara där? Har du inte varit på en begravning: hur tror du 
att det skulle kännas?

2. Begravning är ett sätt att säga hejdå till den som 
dött. Hur tänker du dig att en riktigt bra begrav-
ning ska vara? Hur tänker du att en begravning 
inte ska vara? Hur skulle du vilja att folk sade 
hejdå till dig? 
 
3. Vad en tror kommer hända när en dör kan bero 
på vilken religion en har. Vad betyder det att ha 
en religion? Vad känner du till för olika religioner? 
Även om en inte har en religion så tror en något 
om vad som händer när en dött. Vad tror du hän-
der efter vi dött? 

4. Olika religioner har olika byggnader där en kan 
ses och tro tillsammans. Vad känner du till för 
sådana olika hus? Har du varit inne i en kyrka, en 
moské eller ett tempel någon gång? Hur var det? 

5. Vad tror du händer med det som inte är kropp, 
när någon dör? Tror du på någon speciell religion? 
Tror du att någon annan tror likadant som du, 
eller tror de helt annorlunda? Tycker du att det är viktigt att tro samma sak?

OM RELIGION
Skolan är en sekulär plats. Men alla som är på skolan 
är inte inte ateister, utan många av barnen har en tro 
av något slag. Samtidigt har skolan som uppdrag att 
se till att alla barn ska känna delaktighet i sin egen kul-
tur och ha respekt för andra kulturer, vilket underlättas 
om vi kan skapa broar mellan det som barn upplever 
i sin hemmiljö och det som får ta plats på skolan. Att 
på olika vis utforska olika trosuppfattningar går också 
hand i hand med uppdraget att synliggöra för barn 
att det finns många olika sätt att leva och vara. Vad vi 
tror om döden kan ha med eventuell religion att göra, 
med hur vår familj resonerar, eller hur vi själva funde-
rar. Att tala om döden blir både ett sätt att närma sig 
existentiella frågor, liksom att synliggöra olika trosupp-
fattningar. Genom bokens tema och exempel får vi 
möjlighet att se och läsa om olika sätt att tro.

OM NÄR NÅGON DÖR
För många barn är döden en del av vardagen, även 
om endast drygt tre procent av alla barn i Sverige 
förlorar en av sina föräldrar innan de fyller 18 år. 
Men det kan också vara ett syskon, en morfar eller 
farmor eller en annan nära person som går bort. För 
många barn kan ett kyrkogårdsbesök vara en del av 
vardagen. Vissa barn har tvingats fly från konflikter i 
sitt första hemland och har upplevt döden på alldeles 
för nära håll. Eller så är en bara ett barn med många 
frågor kring vad som händer när en dör. Hur det än 
är, så är det viktigt att vi vuxna inte behandlar döden 
som något tabubelagt och försöker skydda barn ifrån 
tankar och samtal om den. Som förberedelse på vad 
som kan hända, och som bekräftelse av vad som 
redan hänt, behöver vi prata med barn om sorg och 
saknad. Den här boken kan vara ett sätt att påbörja 
sådana samtal samtidigt fokuserar den inte på sorg 
utan har ett mer direkt och filosofiskt anslag som öpp-
nar för barns egna tankar och erfarenheter.
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Vår miljö är viktig. Vi trycker endast på FSC-märkt 
papper på tryckerier i vår geografiska närhet.

Epost: info@olika.nu, tel: 072 19 18 056

böcker ut & in – ut med stereotyper – in med möjligheter!
www.olika.nu


