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1. Inledning 

Det är mänskligt att uppleva existentiella frågor som berör ämnen såsom livets mening och vad 

som händer när vi dör. Detta då vi människor har en unik förmåga att kunna associera om hur 

våra liv tar slut. Frågan är om detta ger våra liv en djupare mening?1 

Inom skönlitteraturen kan döden som ämne bidra med att fördjupa vår förståelse om att 

döden alltid finns närvarande, vilket i sin tur kan ge mening till våra liv. Detta då 

skönlitteraturen sätter ord på våra känslor kring döden och därmed fördjupar vår medvetenhet 

om oss själva, världen och andra människor.2 

Existentiella frågor uppstår såväl för barn som vuxna. Däremot kan vuxna människor ha 

en större förståelse för frågor om livet och döden då vi med åldern tenderar att ha större 

erfarenheter av det. Detta gör att barn förstår döden annorlunda än vad vuxna gör. Barns fantasi 

och begränsade erfarenheter gör att de många gånger har svårare att förstå döden som slutet på 

livet. Barns uppfattning om världen bygger på fantasi. De förstår döden i litteratur på ett sätt 

medan den vuxna läser in psykologisk undertext i litteraturen.3 

Att lyfta fram existentiella frågor i barnlitteraturen har samma viktiga funktion som för 

den allmänna litteraturen. Likt all litteratur så bidrar även barnlitteraturen med 

meningsskapande. Barnböcker, framförallt bilderböcker, behöver inte handla om sjörövare, 

djur och fantasi. De kan även handla om existentiella frågor och identitetsproblem.4  Barn lever 

i samma värld som de vuxna, den enda skillnaden är att barn inte har makt över sin tillvaro. De 

kan inte rå för eller påverka mörkret i vår värld och därmed bör detta inte heller förringas i 

bilderböcker.5 

1.1 Syfte och frågeställning 

Då existentiella frågor har en viktig funktion för meningsskapande i barnlitteratur har denna 

uppsats som syfte att undersöka vilken syn på döden som framträder i bilderböcker. Detta då 

det är intressant att se hur bilderböcker både förmedlar och närmar sig ett ämne som döden. De 

frågeställningar jag vill besvara i min undersökning är: 

1. Vilket synsätt på döden kan framträda i bilderböcker? 

 
1 Ingvar von Malmberg & Thomas Silfving ”Ett evigt ämne”, i Att levandegöra döden, Verbum Förlag AB

 2007, s. 12 
2 Malmberg & Silfving 2007, s. 26 
3 Ulla Rhedin ”Bilderböcker som lekplats”, i En fanfar för bilderboken! Alfabet bokförlag AB 2013, s. 106 
4 Rhedin 2013, s. 110 
5 Rhedin 2013, s. 116 
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2. Hur närmar man sig ett tabubelagt ämne som döden i moderna bilderböcker? 

1.2 Bakgrund 

Traditionellt sett ses bilderboken vanligen som en undergenre till barnlitteratur, som i sin tur är 

underordnad den allmänna litteraturen.6 Även om bilderboken är underordnad barnlitteraturen 

är den inte bara för småbarn, utan en egen konstform som riktar sig till en bred läsekrets. Den 

kan vända sig såväl till vuxna som barn.7 

När man talar om livsåskådning i förhållande till litteratur så är det inte främst 

barnlitteraturen man syftar till. Barnlitteraturen som genre är relativt ung, men trots det har 

existentiella ämnen, såsom döden, funnits med i barnlitteraturen genom olika decennier. Den 

tidiga barnlitteraturen speglades av den kristna tron och således hade döden en given plats. 

Döden kunde till och med uppfattas som åtråvärd då livet efter döden förskönades eftersom det 

innebar att komma till himmelriket.8 

Från första världskriget och framåt var det allt mer ovanligt att nämna döden. Den hade 

inte längre en lika naturlig plats i litteraturen som tidigare. Det är inte förrän 1960-talet som 

ämnet döden börjar återfinnas alltmer i barnlitteraturen, och idag är det ett förekommande motiv 

bland de böcker i Sverige som vinner Augustpriset.9 Trots detta ses bilderboken alltför ofta som 

okomplicerad och icke-litterär och därmed försvinner det värdefulla meningsskapande som 

bilderboken kan förmedla. Bilderboken bör istället ses som ett medium, det vill säga en 

kommunikationsväg till underhållning och information, för att lyftas fram som något 

värdefullt.10 

I boken En fanfar för bilderboken! (2013) beskriver Ulla Rhedin hur bilderboken kan 

delas in i tre indelningar. Den första indelningen är Den illustrerade textens bilderböcker. 

Denna kategori innebär att det är texten i boken som dominerar och illustrationerna förses i 

efterhand. De bilderböcker som är utmärkande för denna kategorisering är folksagor, romaner 

och noveller som blivit illustrerade.11 

Den andra indelningen är Den expanderade texten/bildberättelsen som omfattar de 

böcker som bygger på lyriska texter, verser och visor som expanderat genom illustrationer och 

blivit illustrerade i efterhand. Genom att illustrera sådana texter fullbordas narrativet, därmed 

 
6 Rhedin 2013, s. 26 
7 Lena Kåreland Barnboken i samhället Studentlitteratur Lund 2013, s. 69 
8 Eva Söderberg 'Death in Swedish Picture Books: gender, emotion and individualism' 2014, s. 143 
9 Söderberg, 2014, s. 143 
10 Rhedin 2013, s. 27 
11 Rhedin 2013, s. 24 
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kan text och bild stå självständiga men de behöver inte göra det. Exempelvis kan Lennart 

Hellsings böcker placeras inom denna kategori.12 

Den tredje och sista indelningen är Den genuina bilderboken. Det betyder att bild, text 

och bok tillkommer då dessa tre komponenter tillsammans utgör en narrativ helhet. Dessa är 

beroende av varandra och kan därmed inte stå självständiga. Den genuina bilderboken kan inte 

gå utanför bokmediet då boken är en förutsättning för berättandet.13 Det material som används 

i denna studie uppfyller kriterierna för att placeras inom Den genuina bilderboken. 

Bilderboken är intressant att studera när det kommer till motiv såsom döden. Detta då 

bilderboken är ämnad för två olika läsare och har således ett dubbelt tilltal. Dels är den ämnad 

att bli högläst från en vuxen med större förståelse för livet som kan ta hjälp av bilderboken för 

att skapa förståelse till en yngre, mer oerfaren läsare. Dels är det barnets läsning som står i fokus 

då barnet är i processen att utveckla sitt känsloregister och intellekt.14 

Maria Nikolajeva skriver i Barnbokens byggklossar att man kan se på barnlitteraturen 

som genre på samma sätt som man ser till exempelvis kvinnolitteraturen. Den diskussion som 

finns om kvinnolitteraturen är huruvida litteratur om kvinnor kan skrivas av män. Det finns 

således en asymmetrisk maktposition och den synliggörs även inom barnlitteraturen. En viss 

grupp, i det här fallet vuxna, skriver för en annan grupp, barnen. Maktpositionen uppstår i att 

barn är beroende av de vuxna då de själva saknar makt. Detta sätter därmed prägel på 

barnbokens utformning, innehåll och tematik. 15 

1.3 Tidigare forskning 

En av de framstående forskarna inom barnlitteraturområdet är Ulla Rhedin. I sin avhandling 

Bilderboken på väg mot en teori (1992) undersöker hon hur bilderboken kan analyseras som en 

egen konstform då hon betonar dess komplexitet i form av ett blandat medium. Den 

frågeställning som Rhedins eftersträvar att besvara är: ”Vad är egentligen en bilderbok?”16 

I sina analyser kommer Rhedin fram till att bilderboken är en egen konstart där 

berättandet sker i flera dimensioner. Det är framförallt det dubbla tilltalet som utmärker 

bilderbokens särart då den riktar sig både till barnets- och den vuxnes läsning. Det dubbla 

tilltalet synliggörs framförallt i bilderna då dessa fungerar som en mötesplats både för barnet 

 
12 Rhedin 2013, s. 24 
13 Rhedin 2013, s. 24 
14 Söderberg, 2014, s. 138 
15 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar Studentlitteratur Lund, 2004, s. 16 
16 Ulla Rhedin Bilderboken på väg mot en teori (diss. Göteborg) Alfabeta Bokförlag AB Stockholm, 1992, 

s. 10 
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och den vuxna läsaren då bilderna kan förmedla olika berättande funktioner. De kan visa 

verkligheten samtidigt som de kan stimulera barns fantasi.17 

En annan framträdande forskare inom barnlitteraturen är Lena Kåreland. I sin bok 

Skönlitteratur för barn och unga (2015) redogör hon för barnbokens framväxt genom tiderna 

och hur barnlitteratur kan delas in och diskuteras med hjälp av olika teorier och metoder inom 

det litteraturvetenskapliga fältet. 

I kapitlet ”Barnbokens genrer” behandlas ett avsnitt bilderboken. Kåreland lyfter fram 

hur bilderboken är central inom intermedial forskning, det vill säga hur olika medier samverkar. 

Detta då bilderboken är flerdimensionell med tre berättelseformer kombinerade. Berättandet är 

en kombination av bild, text och muntligt läsande då böckerna många gånger är ämnade att 

läsas högt.18 

Vidare diskuterar Kåreland det faktum att den moderna bilderboken allt mer börjat frångå 

den traditionella föreställningen om att bilderboken endast riktar sig till små barn. Numera berör 

bilderboken frågor som riktar sig både till barn och vuxna och således är det inte längre ovanligt 

att existentiella frågor lyfts fram. Detta åskådliggör den komplexitet som bilderböcker 

besitter.19 

En forskare som studerat hur döden porträtteras i barnböcker är Eva Söderberg. I hennes 

avhandling Death in Swedish Picture Books: gender, emotion and individualism (2014) 

undersöker hon död som motiv i bilderböcker från tidigt 1900-talet till 2000-talet.20 

Anledningen till varför Söderberg valde att rikta in sin forskning på bilderböcker var för 

att det finns flera nivåer av mening i bilderböcker. Detta då hon menar att det finns ”Archive of 

feelings” vilket innebär att olika känslor i böckerna kan uttryckas på flera olika sätt. Exempelvis 

genom att bilderböcker är ett multimodalt media och det skapas mening i samspelet mellan text 

och bild. När vi läser bilderböcker tenderar vi att läsa både genom bild och text. På så sätt är 

bilderboken ett intressant media att studera i förhållande till känsliga ämnen.21 

I sin studie för att förstå döden i förhållande till tabu fokuserar Söderberg på att studera 

vem det är som dör i bilderböckerna, hur olika synsätt på döden uttrycks samt hur döden 

porträtteras och i vissa fall förklaras.22 

 
17 Rhedin 1992, s. 209 
18 Lena Kåreland, Skönlitteratur för barn och unga, Studentlitteratur Lund, 2015, s. 72 
19 Kåreland 2015, s. 74 
20 Söderberg 2014, s. 136 
21 Söderberg 2014, s.137 
22 Söderberg 2014, s. 144 
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Resultatet visade att det främst är äldre män, såsom mor- och farföräldrar, eller husdjur 

som dör. Dessa dör oftast av naturliga orsaker som är åldersrelaterade. Anledningen till att det 

är den typen av personer som dör är förmodligen för att döden inte ska framstå som 

skrämmande, utan som en naturlig del av livet som vi alla genomgår. Däremot fanns det en 

skillnad i bilderböckerna under 1900-talet och 2000-talet. De böcker som publicerats under 

2000-talet har visat en mer progressiv sida av att diskutera döden och känsliga ämnen. I dessa 

böcker är det inte längre endast djur och äldre som dör utan även föräldrar och andra närstående 

familjemedlemmar.23 

De modernare bilderböckerna har även en annan strategi för att ta sig an tabun om döden. 

De använder i större grad ironi och humor i böckerna. Den komiska effekten tar bort känslan 

av döden som något skrämmande och tillför istället ett neutralare förhållningssätt.24 

1.4 Teori 

Nedan presenteras det teoretiska ramverk som denna uppsats rör sig inom. Då uppsatsen ämnar 

undersöka vilken syn på döden som framträder i bilderböcker utgår analysen från livsåskådning 

med inriktning mot olika definitioner av döden. Då livsåskådning i sig är ett större område, 

kommer jag i denna uppsats att fokusera på döden som en del av livsåskådning. Nedan 

presenteras definitionen av livsåskådning och den definitionen av döden som uppsatsen vidare 

utgår från. 

1.4.1 Livsåskådning 

Livsåskådning kan man se som en övergripande beskrivning av hur vi reflekterar över vår 

tillvaro. Livsåskådning och livsfrågor står därmed i korrelation. De reflektioner och svar som 

människan har kring livsfrågor utgör det som är livsåskådning.25 

För att definiera livsåskådning i ett litterärt sammanhang innebär det att man ser på 

litteraturen som en konstart där livsåskådning får ett särskilt utrymme. Då litteraturen står i 

samband med språket och gestaltar allt mer nyanserade tankegångar bidrar det till att läsaren 

får detaljerade föreställningar om vår tillvaro och den värld vi lever i. Således kan man se på 

 
23 Söderberg 2014, s. 145 
24 Söderberg 2014, s. 146 
25 Malin Löfstedt Religionsdidaktik – Mångfald, livsfrågor och etik i skolan Studentlitteratur Lund 2011, s. 

54 
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litteraturen som en konstart som dels bidrar till underhållning, dels förmedlar insikter hos oss 

människor på ett djupare plan. 26 

1.4.2 Döden 

I sökandet efter sanningen om vad döden är så finns det skilda meningar i definitionen av döden. 

framförallt i hur vi ser på döden som ett fenomen vi inte kan komma tillbaka från. Det vill säga 

vad anser vi definierar döden som något definitivt och när inträffar det?27 

Det finns olika synsätt om detta mellan de teologiska och vetenskapliga fälten. Det 

teologiska synsättet menar att livet och döden är kopplade till något annat än den fysiska 

kroppen, en själ, medan det vetenskapliga endast fokuserar på det kroppsliga. Exempelvis 

menade man förr i tiden att döden inträffar när den fysiska kroppen inte längre har en levande 

funktion. Detta centrerades specifikt till om kroppen kunde andas eller hade hjärtslag.28 

I och med att medicinsk vetenskap gått framåt är det inte längre lika självklart att hjärtslag 

och andning definierar döden. Vi kan numera upprätthålla någons liv med olika tekniska 

metoder. Detta skapar en komplikation i definitionen för när någon anses vara död. Således har 

diskussionen om att definiera döden lett till att vi likväl måste definiera vad som är ett liv. Som 

ett resultat av det har gränsen mellan liv och död blivit allt mer diffus och definitionen av döden 

har lett till definitionen av livet.29 

Robert Veatch skriver i sin bok Death, Dying, and the Biological revolution (1989) att 

om vi ska kunna definiera döden måste vi fastställa vad det är som är signifikant med att vara 

levande. Så pass signifikant, att när det försvinner så uppstår döden. Det signifikanta kan ses 

som vad det är som gör människan unik, exempelvis vår kapacitet att interagera, ha en högre 

tro eller vår kroppsliga fysik.30 

Veatch väljer att försöka ringa in synen på död utifrån fyra kategorier av synsätt. Jag har 

i denna uppsats valt att titulera varje synsätt med ett samlingsord för dess kontenta. Således har 

jag valt att döpa dessa till kroppslig, själ, hjärnaktivitet och social interaktion. Detta då det är 

enklare att diskutera följande synsätt vidare i uppsatsen. Dessa fyra indelningar förklarar Veatch 

på följande sätt: 

 
26 Att fånga världen i ord, Carl Reinhold Bråkenhielm och Torsten Pettersson, Artos & Norma bokförlag, 

Malmö 2003, s. 11 
27 Angela Sumegi Sumegi Understanding death: An introduction to ideas of self and the afterlife in world

 religions, 2014, s. 10 
28 Sumegi 2014, s. 10 
29 Sumegi 2014, s. 10 
30 Robert Veatch Death, Dying, and the Biological Yale University Press, New Haven revolution, 1989, s. 

19 
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1. Kroppslig -  hjärt—lung definitionen av döden. Att en person dör då den inte längre har 

fysisk kapacitet att överleva. Däremot gäller detta inte ifall maskiner kan upprätthålla hjärt- och 

lungfunktionen, då räknas personen fortfarande att vara vid liv. 

 

2. Själ - Inom många kulturer så menar man att det är själen som gör oss levande. När vi förlorar 

vår själ så sker mötet med döden. Däremot så finns det inom detta synsätt skilda meningar i vad 

själen består av och hur det går att fastställa när en själ lämnar kroppen. Men även om det finns 

skilda meningar i definitionen av själen så är det ändå synen på att människan har en själ som 

förenar synsättet av döden som helhet. 

 

3. Hjärnaktivitet – Döden inträffar när vi förlorar vår kroppsliga kapacitet, då vi längre inte 

visar någon hjärnaktivitet. Utifrån detta synsätt ser man på döden endast utifrån vår kroppsliga 

funktion, vilket ifrågasätts av de som ser liv som en kombination av kropp och själ då de menar 

att människoliv inte endast kan mätas i funktion. 

 

4. Social interaktion – Utifrån detta synsätt utgår man från att vi dör när vi förlorar vår sociala 

förmåga på grund av bristande fysisk kapacitet. Detta är en annan synvinkel på det föregående 

synsätt. Här menar man att det centrala för ett människoliv definieras utifrån vår sociala 

kapacitet med vår omvärld och om vi inte längre har den förmågan på grund av att vi inte har 

den kroppsliga hjärnaktiviteten, har vi inte längre ett liv.31 

 

Indelningen i dessa fyra synsätt på döden är utifrån filosofiska analyser av mänskligheten och 

det är således filosofiska tankar om hur vi ser på kopplingen mellan förståelsen av den 

mänskliga anatomin och själen. Döden per definition är ett komplext fenomen att definiera och 

det går inte att definiera döden utan att definiera vad det innebär att vara levande.32  

1.5 Material 

Det material som analyseras i denna uppsats är tre bilderböcker. Dessa är Adjö, Herr Muffin av 

Ulf Nilsson (2002), Anden, döden och tulpanen av Wolf Erlbruch i översättning av Lennart 

Lindskog (2012) och Vi är lajon av Jens Mattson (2019). 

 
31 Veatch 1989, s. 20–33 
32 Veatch 1989, s. 34 
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I val av böcker har jag utgått från de bilderböcker som behandlar ämnet döden och som 

riktas till åldersgruppen 3–6 år. Detta då barn i ålder 3–6 är i större behov av en mer utmanande 

läsning. Det är då det växer det fram ett behov av att möta existentiella frågor.33 

En annan avgränsning jag gjort i val av material är att endast välja böcker som publicerats 

under 2000-talet. Detta med stöd i Eva Söderbergs resonemang om att det finns en mer 

framhävande ton om döden i de moderna bilderböckerna.34 

Ytterligare en avgränsning som gjorts i val av material är att utgå från böcker där en 

karaktär ska dö och inte redan är död. Det är ett enkelt sätt för att avgränsa mängden litteratur 

då jag kan utesluta alla de böcker som handlar om tiden efter någons död. Hur jag sedan valt 

dessa tre slutgiltiga bilderböcker är dels på grund av att de är publicerade i relativt jämn 

fördelning av publiceringar under 2000-talet, dels skiljer de sig från varandra i handling, 

karaktärer och illustrationer. Böckerna skiljer sig även från varandra i omfång.  Adjö herr 

Muffin består av 48 sidor och är den längsta boken. Anden, döden och tulpanen har 36 sidor och 

Vi är lajon består av 24 sidor. Jag anser att böckernas varierande utformning kan bidra till en 

mer intressant analys av synen på döden. 

Vad gäller illustrationerna i böckerna så skiljer sig dessa tre åt. I Adjö Herr Muffin (2002) 

är det skissade bilder med starka och varma färgval. Bilderna är lekfullt men realistiskt ritade. 

Det finns mycket att se på i bilderna då både personer och platser är illustrerade. Hela uppslagen 

utnyttjas i denna bok (se Bilaga 1). 

I Anden, döden och tulpanen (2012) skiljer sig illustrationerna markant från de övriga. 

Bilderna är melankoliska och avskalade där endast berättelsens personer är avmålade, med ett 

fåtal undantag för vissa illustrationer av platsen. Bilderna är skissade med jordnära färger mot 

en vit bakgrund. Det är nästan som om personerna i bilderna är ritade som ett kollage med 

utklippta delar och oproportionerliga kroppsbyggnader. Detta gör att bilderna får en 

tredimensionell effekt. Det är svårt att avgöra sinnesstämningen hos personerna endast utifrån 

illustrationerna då deras ansikten inte har mänskliga drag och minspel skiftar endast ett fåtal 

gånger som knappt är märkbar (se Bilaga 2).  

I boken Vi är lajon (2019) är uppslagen uppdelade med texten på ena sidan och bilden på 

den andra. Ibland är de blandade med varandra och illustrationerna sträcker sig över hela 

uppslaget. Även i denna bok, likt Anden, döden och tulpanen (2012) finns det en kollagekänsla 

över hur bilderna arbetar med proportioner. Personernas huvuden är stora i förhållande till 

kroppen men de representerar ändå den verkliga världen. Förutom att personerna ser relativt 

 
33 Rhedin 2013, s. 178 
34 Söderberg 2014, s. 138 
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abstrakta ut så är omgivningen illustrerad från vår samtid. Det finns allt från 

heminredningstrender till välkända platsillustrationer från vår verklighet och vardag. Detta gör 

att illustrationerna är väldigt vardagsnära och det är tydligt när de övergår från verklighet till 

fantasi (se Bilaga 3). 

1.6 Metod 

Det finns olika vägar att gå för att studera livsåskådning i litteratur. För denna uppsats har jag 

valt att studera livsåskådning utifrån ett textcentrerat synsätt. Detta innebär att man studerar 

texten som den är och texten står fri från författaren. Det är jag som texttolkare som tolkar 

texten utan påverkan från författarens egna värderingar eller intentioner.35 För att få stöd i 

tolkning av texterna använder jag en narrativ analysmetod, det vill säga en metod som utgår 

från den narratologiska teorin. 

Narratologi är en textorienterad teori inom litteraturvetenskapen. Detta innebär att 

studieobjektet är texten i sig i de litterära verken. Det som studeras är textens struktur och på 

vilket sätt den ger mening. Det finns två grundläggande aspekter som alltid förekommer i en 

narrativ analys: vad som berättas. De komponenter som styr berättelsen och hur det berättas, 

det vill säga på vilket sätt som handlingen berättas.36 

I en narrativ analys finns det många olika modeller att använda, men för denna uppsats 

har jag valt att fokusera på aspekter såsom: intrig, tid och rum, berättarröst och perspektiv samt 

text och bild. Detta då jag anser att dessa är relevanta för bilderböcker. Nedan redogörs för 

metodens delar. 

1.6.1 Intrig 

En intrig är berättelsens mönster. Det vill säga hur olika händelser fogas samman i en 

händelsekedja. Intriger är ofta konstruerade på det sättet att det är först i slutet som det går att 

överblicka innebörden i händelseförloppet.37 

Ett vanligt mönster för intrigen i en berättelse är att det finns en uppdelning i sex delar. 

1.Exposition: läsaren introduceras för karaktärer och tid och plats. 2. Konflikt: Huvudkaraktärer 

stöter på ett hinder som hen måste överkomma. 3. Stegring: Konflikten utvecklas då allt fler 

 
35 Bråkenhielm & Pettersson 2003, s. 14 
36 Nikolajeva 2004, 36–37 
37 Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson Epikanalys – en introduktion, Studentlitteratur Lund, 1999 s. 

24 
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komplikationer uppstår. 4. Klimax: Det är den punkt i berättelsen då konflikten ställs på sin 

spets. 5. Nedåtgående: Visar utfallet av konflikten. 6. Dénouement: Berättelsen knyts ihop och 

avslutas.38 

1.6.2 Tid och rum 

Tid och rum är två av de grundläggande aspekterna för ett narrativ. Detta då händelseförloppet 

i ett narrativ sker i en progression då exempelvis en karaktär förflyttar sig från punkt A till B. 

En förflyttning förutsätter rumslighet och likaså tid. Det finns både ett rum och ett tidsspann i 

förflyttningen och således utgör det en grundläggande ram för berättelsens kronologi oavsett 

om intrigen presenteras bakvänt eller inte. Kronologin är alltså endast definierad utifrån den 

ordning som berättelsens händelser presenteras. Detta synliggör en viktig definition om hur tid 

i narrativ är, det vill säga att det finns en interaktion mellan intrigens tid och berättelsens tid.39 

Hur en berättelse använder tiden kan ha olika effekt för dess utformning. Ett exempel på 

hur tidsaspekten ger en viss mening till berättelsen är analeps, det vill säga en tillbakablick. 

Analepser kan delas in i två kategorier, externa eller interna. De externa analepserna går utanför 

de tidsramar som finns i berättelsen. Exempelvis då en huvudkaraktärs handling utspelar sig 

under en viss period men det ges tillbakablickar till en tidigare tid i karaktärens liv som inte 

utspelar sig i den tid berättelsen äger rum, exempelvis en tillbakablick i barndomen.40 

En intern analeps sker inom den tidsram som berättelsen utspelar sig. Alltså kan läsaren 

bara flyttas fram och tillbaka inom den tidsram som redan är känd i handlingen och således 

håller sig den interna analepsen inom handlingens tidsram. Både externa och interna analepser 

kan ha en betydelsefull effekt för berättandet då det exempelvis kan förtydliga bilden av en 

karaktär eller händelse eftersom tidsgreppet bidrar till att skapa en historia runt objektet. Oavsett 

vilken analeps som skildras i berättelsen så särskiljer den intrigens tid från kronologin i 

berättelsens tid. Hur dess skillnad synliggörs går att urskilja bland annat med analeps eftersom 

det genom dessa uppstår en separation mellan intrigen och berättelsens tid. 41  

 
38 Holmberg & Ohlsson, 1999 s. 29 
39 Jimmy Vulovic Narrativ analys Studentlitteratur Lund, 2014, s. 78 
40 Vulovic 2014, s. 79 
41 Vulovic 2014, s. 79 
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1.6.3 Berättarröst och perspektiv 

Inom narratologin finns det ett grundantagande om att alla texter har en berättare och därmed 

en röst som talar till läsaren.42 Berättarrösten kan förmedlas genom första eller tredje person. 

Berättas texten i första person har den en jag-berättare och en av karaktärerna i texten omnämns 

som ”jag”. Sker berättandet i tredje person omnämns karaktärerna som ”han” eller ”hon”.43 

En berättare kan välja att endast återge sitt eget intryck av händelseförloppet eller genom 

en karaktär i texten och därmed redogöra för karaktärens intryck. Däremot måste man särskilja 

berättande, vem som berättar och fokalisering, vem som ser.44 

Fokalisering kan ske externt eller internt. I en extern fokalisering vet berättaren mer än 

karaktärerna då berättaren har obegränsad kunskap om den fiktiva världen och berättaren kan 

röra sig mellan tid och rum fritt. I en intern fokalisering är fokaliseringen närmare en karaktär 

och därmed finns det en begränsning till karaktärens tid och rum.45 

1.6.4 Text och bild 

Bilden kan ta fasta på olika element i texten såsom att lyfta fram olika inslag av humor, drama 

och spänning och på så sätt ge karaktär åt texten. Tidigare har man haft en syn på bilderboken 

som en enhet där bild och text står i symbios medan det i de modernare bilderböckerna finns en 

hierarkisk ordning där texten är underordnad bilden.46 En av anledningarna till att en sådan 

hierarki kan uppstå är då bilden kan bidra med andra aspekter i läsandet än vad enbart texten 

kan. Exempelvis kan bilden fungera som ett berättande utöver texten. Bilden kan bidra till att 

stimulera läsarens fantasi och skapa en fördjupad inlevelse i berättelsen.47 Detta sker 

exempelvis genom att bilden kan ge mer information till läsaren än vad texten kan, såsom att 

illustrera karaktärernas känslor vilket ger en annan dimension till berättelsen. Texten däremot 

ger mer konkret information om händelseförloppet. Däremot spelar de en viktig roll mellan 

varandra eftersom samspelet mellan bild och text kan ge böckerna en annan dimension som 

skapar en större helhet av berättelsen.48 

När man gör en bildtolkning kan man ha två utgångspunkter, perception och komposition. 

Den förstnämnda syftar på vad det är vi ser. Det vill säga vilka signaler vi mottar när vi skapar 

 
42 Holmberg & Ohlsson 1999, s. 71 
43 Nikolajeva 2004, s. 147 
44 Holmberg & Ohlsson 1999, s. 83 
45 Holmberg & Ohlsson, 1999 s. 93 
46 Lena Kåreland & Barbro Werkmäster, Möte med bilderboken, Liber Förlag, Kristianstad, 1985, s. 75 
47 Kåreland & Werkmäster 1985, s. 76 
48 Kåreland & Werkmäster 1985, s. 78 
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en uppfattning av en bild. Exempelvis sådant som färg, form, gestalt etc. Således måste man 

som ett första steg i analysen klargöra vad man konkret kan se i bilden och därmed definiera 

vad bilden föreställer. Detta gör man genom att sätta ord på allt som finns i bilden. Nästa steg i 

analysen är att studera kompositionen, det vill säga försöka analysera den underliggande 

strukturen för att förstå bildernas innebörd. Detta kan exempelvis vara att titta närmare på hur 

bilden arbetar med perspektiv, kontraster, rörelser etc. Vi kan i det här stadiet börja studera 

associativa värden som har en påverkan på vår uppfattning om bildens innebörd. Exempelvis 

symboliken i färger, till exempel att vi i västvärlden associerar svart till sorg och rött till 

kärlek.49 

Bilderna för handlingen framåt och således måste även bilderna studeras utifrån de 

sekvenser där de förekommer. Exempelvis måste man studera vilka förändringar som eventuellt 

uppstår mellan olika sidor. Sådana förändringar kan vara rytmen mellan bilderna och färgernas 

förhållande till sinnesstämningen.50 

2. Analys  

2.1 Adjö, herr Muffin  

Adjö, herr Muffin (2002) handlar om marsvinet herr Muffin som får beskedet att han ska dö 

genom ett brev från sin ägare: ”Herr Muffin, Jag är så ledsen för pappa säger att när ett marsvin 

är gammalt så kan det plötsligt dö”.51 Herr Muffin bearbetar beskedet genom att se tillbaka på 

sitt liv. Detta blir ett sökande efter tillfredställelse med livet och förberedelse inför att dö. 

Boken följer det traditionella mönster om döden i barnböcker som Söderberg lyfter fram 

i sin studie om hur det tidigare varit äldre och djur som dör i bilderböcker.52 I denna bok besitter 

herr Muffin båda karaktärsdragen. Han är både en gammal man och ett marsvin. I intrigens 

exposition får läsaren veta att Herr Muffin snart ska fylla sju år och är grå och trött. Han bor i 

ett blått hus hus som är en uppochnervänd kartong. Utanför huset finns det en brevlåda där Herr 

Muffin får mat och post. 

Berättarrösten är en allvetande berättare som återberättar intrigen. Däremot skiftar det 

genomgående i texten mellan intern och extern fokalisering. Skiftet av fokaliseringen påverkar 

också hur läsaren ska förhålla sig till fantasi och verklighet. När det är en extern fokalisering 

 
49 Kåreland & Werkmäster, 1985, s. 86 
50 Kåreland & Werkmäster, 1985, s. 86 
51 Nilsson 2002, s. 5 
52 Söderberg 2014, s. 145 
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ifrågasätts de orealistiska inslagen. Exempelvis ställer berättarrösten en retorisk fråga när herr 

Muffin läst sitt brev: ”Kan herr Muffin läsa?”53 Det är som om berättaren ifrågasätter att ett 

marsvin kan läsa ett sådant brev. Genom att berättaren skiftar mellan förhållningsättet till fantasi 

och verklighet synliggörs det dubbla budskapet i boken. Verkligheten och realismen förenar 

den vuxne läsares perspektiv med fantasin som stimulerar ett barns läsning.  

Vad gäller tiden i berättelsen så förflyttas läsaren mellan intrigens tid och tillbakablickar 

från herr Muffins liv. När berättelsen befinner sig i intrigens tid sitter herr Muffin i sitt blåa hus 

och funderar på hur hans liv varit. I de externa  analepserna förflyttas läsaren tillbaka till olika 

avgörande minnen i herr Muffins liv. Både fina och sorgsna minnen. Genom att använda 

inslagen av externa analepser så förtydligas bearbetningen av döden. Det blir tydligt vad herr 

Muffin värderar i livet både i framgång och motgång. Det gör även att man får en tydligare bild 

av vem han är och man får en djupare förståelse för känslan att vara levande och behovet av att 

bearbeta livet. Som om det enkelt går förbi oss och att det är viktigt att se tillbaka för att på så 

sätt återuppleva minnen eller sortera upp alla ögonblick i livet för att få en bild av vad ett liv 

har varit.  

I tillbakablickarna reflekterar han över hur han var som ung, hur hans fru var och alla de 

barn de fått: 

 

En gång var Herr Muffin gift med en marsvinsfru – Viktoria, svart som natten, vacker som en dag. 

Tillsammans hade de sex små, lurviga barn. Åh, de sötaste små barn, ja de var livets lycka! Men nu 

är de alla utflugna och Herr Muffin suckar.54 

 

I textavsnittet finns det kontraster såsom natt och dag, lycka och sorg. Kontrasterna kan vara 

ett sätt att tydliggöra livets gång med alla dess upp och nedgångar, framförallt då de sker i herr 

Muffins helhetssyn på sitt liv. Ser man till kompositionen av bilderna finns det även tydliga 

kontraster mellan platser och färgval när händelserna utspelar sig i intrigens tid och rum och 

när vi befinner oss i tillbakablickarna. Detta då berättelsens tid har en svag mörkare ton i 

färgerna än vad det är i tillbakablickarna. Det är fortfarande samma färgval men det skiftar 

skarpt mellan ljusa och mörka toner. Det finns även en kontrast i herr Muffins ansiktsuttryck 

mellan tidsskildringarna. I tillbakablickarna finns det en glädje i hans ansikte men i berättelsens 

tid är ansiktsuttrycket ersatt av oro och sorg. Således visar det tydligt hur både färgsättningen 

och gestaltning signalerar den sinnesstämning som miljön skildrar. 

 
53 Nilsson 2002, s. 6 
54 Nilsson 2002, s.8 
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På nästa sida får vi följa ett specifikt minne från Herr Muffins liv. Vi tas tillbaka till en 

utflykt i trädgården som han gjort med sin familj. Målet med utflykten var att upptäcka hur 

långt i världen man kunde gå. Detta är ett sätt att se var livet kan ta en och vilka möjligheter 

och begränsningar som finns. 

På sin vandring i trädgården stöter de på en fågel i ett träd som Herr Muffin upplever tittar 

på dem som om de vore mat. Han blir så rädd att han svimmar. På bilden illustreras fågeln i 

trädet som hotfull med ett skräckinjagande ansiktsuttryck. Däremot är det tydligt att den bild 

som illustreras utgår från hur herr Muffin upplevde situationen även om den inte är illustrerad 

utifrån en intern fokalisering. Detta då fågelns ansiktsuttryck inte överensstämmer med de 

övriga illustrationerna som är realistiska. Det finns alltså en skillnad i hur bilderna är 

illustrerade och hur fokaliseringen är. Läsaren har tagits tillbaka till ett minne från herr Muffin 

men det porträtteras i utanför honom. 

 

Det var den längsta utflykten någonsin, till världens yttersta gräns. Och det var herr Muffin och hans 

sex barn som gjorde den vandringen. De gick fram till världens slut, de såg att där var en kant… 

Hamstern sprang runt, runt, runt i sitt hjul, men kom han någonstans?55 

 

Här visas det tydligt hur djuren befinner sig i ett mikrouniversum. I deras verklighet kan en 

trädgård sträckas till världens ände. ”Hamstern sprang runt, runt, runt i sitt hjul, men kom han 

någonstans?”. Här växlar både berättarröst och perspektiv. Det är en allvetande berättare och 

metaforen står utanför texten. Att hamstern springer runt i hjul kan visa på livets eviga kretslopp 

men det intressanta är att de väljer att använda en sådan litterär metafor för livet med tanke på 

att det inte berör samma djur. Det är snarare en metafor för läsaren och hur vi låter livet pågå i 

ett evighetskretslopp. 

På nästa sida får vi följa minnet av Viktoria. Minnet handlar om hennes död och hur det 

skedde genom ett stick från ett bi. Fåglar och andra flygväsen förekommer ofta i bilderböcker 

om döden. Dessa förmedlar i religiös kontext att någon ska dö och symboliserar ett budskap om 

själens färd till en annan plats.56 Här åskådliggörs även den syn på döden som boken förmedlar. 

Utifrån Veatchs indelning av synen på döden så går det att placera denna bok inom 

kategori 2. Själen. Denna kategori innebär att det finns en tro om att vi har en själ som lever 

vidare när våra kroppar rent fysiskt inte längre kan leva.57 Då fågeln och biet spelar en central 

 
55 Nilsson 2002, s. 10 
56 Söderberg 2014, s. 146 
57 Veatch 1989, s. 25 
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roll i händelserna vid skiftet mellan liv och död finns det en tro i boken om att själen förflyttas 

från vår fysiska kropp till en annan plats. 

I illustrationen av händelsen får man se Viktoria lycklig lukta på en blomma samtidigt 

som ett bi sitter på blomman och tittar på henne. Det finns inget hotfullt i bilden, både Viktoria 

och biet ser på varandra med nyfikenhet. På nästa sida finns det en gravplats med ett stort kors. 

Korset visar att det finns en religiös tro om döden vilket återigen anknyter till Själen som en 

syn på döden.  

Graven är under det träd som fågeln tidigare suttit på. Den här gången uppfattas inte 

fågeln som farlig. Den sitter stilla i trädet och bilden visar en fridfullhet med varma färger och 

utsmyckade detaljer av en vacker blomstrande trädgård. Att Viktoria är begravd på platsen 

under trädet där fågeln tidigare suttit kan ses som ett sätt att illustrera hur fågeln förmedlade att 

det var hennes tur att färdas till en annan plats och att biet såg till att det verkställdes. 

I nästa händelseförlopp är vi återigen tillbaka i intrigens tid och rum. Herr Muffin har fått 

ont i magen och börjar skriva på en lista över alla de bra sakerna som hänt i hans liv såsom att 

få ha haft ”1 klok och vänlig fru, 1 blått litet hus med egen brevlåda, 6 små lurviga barn”.58 

Detta tyder återigen på att han har ett behov av att sortera delar av sitt liv för att finna ro. Det 

är ett sätt att finna mening med sitt liv. Människans ständiga sökande efter att finna mening 

med sin existens.59 

En onsdagsmorgon orkar herr Muffin inte gå upp på grund av smärtor i magen. Detta 

visar på en tydlig stegring i intrigen. Samma dag får han ett nytt brev. I brevet står det: 

 

Pappa säger att det inte är så farligt att dö, man får bara sova och slippa ha ont. Det går fort 

och sedan får man vila. Alla ska vi dö – du och jag och pappa. Kanske får man träffa sin mor 

och sin fru? Men jag vet inte om det finns en himmel…60 

 

Här ges det dubbla budskap om synsättet på döden. Å ena sidan finns det en kroppslig syn på 

döden om att vi somnar in och då kroppen slutar fungera och sedan är vi borta.61 Å andra sidan 

finns det ett hopp om att vi har en själ som lever vidare. 

Det vi får veta från brevet är att avsändaren förmodligen är herr Muffins ägare och att hen 

har förlorat sin mamma. Att skicka brev till herr Muffin och genom dessa förbereda honom för 

 
58 Nilsson 2002, s. 15 
59 Malmberg & Silfving 2014, s. 12 
60 Nilsson 2002, s. 20 
61 Veatch 1989, s. 21 
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döden kan vara ett sätt för hen att själv bearbeta sin egna sorg vid bortgången av sin mamma. 

Detta kan således vara ett sätt att försöka förstå döden själv och hjälpa sitt marsvin. 

Vidare i intrigens stegring ligger herr Muffin i sitt hus med magsmärtor och morgonen 

efter får han ett sista brev: 

Älskade herr Muffin! Jag ville inte väcka dig när du äntligen somnat. Hoppas du inte blev ledsen  

för det jag skrev till dig igår. Jag har också varit vaken hela natten och legat i min säng och tänkt på 

döden. Jag har tänkt att antingen får man bara vila och det är inget man behöver vara rädd för. Eller 

så kommer man till en himmel och allt blir bra. Hoppas du orkar läsa allt det här. Pappa säger att du 

kanske gått bort när jag kommer hem från skolan. Jag älskar dig så väldigt mycket.62 

 

Intrigen når här klimax och herr Muffin gnager på brevets kant sedan får han ont och dör. På 

hans begravning pryds han med maskrosor och begravs i ett hörn i trädgården ”En fågel sjunger 

en sorgsen visa. Det är mulet och dystert och en kall vind går genom världen”.63 Återigen är 

fågeln med, den här gången som ett tecken på att herr Muffin gått vidare till ett liv bortom detta. 

Återigen förmedlas en syn på döden utifrån Själen. 

På begravningen får herr Muffin ett kors vid sin gravplats och de som samlas vid graven 

sjunger både ”härlig är jorden” och ”ja må han leva”. Genom att sjunga psalmen ”härlig är 

jorden” är ett sätt att följa begravningsceremonin enligt kristen tradition. Att de sedan väljer att 

sjunga ”ja må han leva” representerar en hyllning till herr Muffins liv som startat bortom detta 

då det är ett sätt för herr Muffins ägare att hålla fast vid sitt hopp om ett liv efter döden.  Istället 

för att se döden som slutet så kan det ses som en början och nystart. På så sätt blir döden inte 

lika otäck. Sångvalen blir således en symbol för hur herr Muffins liv på jorden avslutas 

samtidigt som de firar hans nya tid i ett liv efter detta. 

Efter hans begravning är det en vacker solnedgång över hans grav och i texten står det: 

”Och solen går ner och mörkret faller i vår stilla trädgård”.64 Solen som går ner och mörkret 

som faller kan ses som ett livsmärke där solen representerar herr Muffins liv som nu kommit 

till ända och mörkret sluter honom. Precis som dagen tar slut tar även herr Muffins liv slut. 

I det allra sista brevet som hans ägare skriver till honom efter hans död står det: 

 

Nu vet du mer än vi, herr Muffin. Nu vet du vad som händer när man dör. Visst är det så att antingen 

är döden en vila och då är döden ingenting att vara rädd för. Eller så förs man någonstans till ett 

 
62 Nilsson 2002, s. 28 
63 Nilsson 2002, s. 37 
64 Nilsson 2002, s. 46 
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evigt liv och lever där i lycka. Och då är döden något att längta efter! Varför skulle man vara rädd 

för döden? Visst är det så, herr Muffin, du som vet?65 

 

Återigen använder ägaren breven som en form av tröst i sökandet i vad döden innebär. Vi får 

glimtar av en känsla om ett hopp om att döden inte är otäck utan någonting vackert och att alla 

som genomgått döden har det bra. Det är tydligt hur synsättet på döden utgår från själen och att 

vi på något sätt lever vidare när själen lämnar vår kropp. 

2.2 Anden, döden och tulpanen 

Anden, döden och tulpanen (2012) handlar om en and som möter döden. Döden gestaltas i 

fysisk form och har rollen som en form av lieman vars uppdrag är att hämta de personer vars 

tid är kommen. Anden och Döden spenderar mycket tid tillsammans och utvecklar en vänskap. 

Precis som i Adjö herr Muffin (2002) är det ett djur som dör. Däremot finns det en annan 

stämning i boken som inte följer en traditionell föreställning om bilderböcker. Bilderna är 

avskalade och nedtonade, dialogerna är centrala med mycket ironi. Det finns ett djup i texten 

och bilderna som är på en för avancerad nivå för ett barn att tillägna sig. Denna bok faller 

således inom ramen för hur den moderna bilderboken likaväl kan rikta sig till vuxna som barn.66 

Intrigens exponering sker redan på bokens omslag och vidare i pärmens insida. Läsaren 

får se bilder på Anden mot en vit bakgrund. Anden vandrar runt bekymmerslös och ger läsaren 

en uppfattning om hennes personlighet. 

Boken har en allvetande berättare med en extern fokalisering. Läsaren får tillgång till 

karaktärernas tankar ibland men det är utifrån en fokalisering från berättaren. Vidare berättar 

den allvetande berättaren att Anden under en längre tid haft en egendomlig känsla av att något 

ska hända. När Anden vänder sig om står Döden där och säger ”Bra att du äntligen har upptäckt 

mig”.67 När Anden frågar om det är hennes tur att bli hämtad så svarar Döden att han varit i 

hennes närhet hela hennes liv ifall hon skulle drabbas av en svår förkylning, en olycka eller 

något annat. Detta då det är livet som orsakar förkylningar och olyckor. Döden är därmed endast 

där för att ta vid där livet tar slut. Detta visar på hur livet och döden står i relation till varandra. 

Döden är det som sker efter att händelser i livet lett till döden. Här är döden inte något 

ondskefullt utan endast en del av att vara levande.68 Det synliggörs tydligt hur boken förmedlar 

 
65 Nilsson 2002, s. 47 
66 Kåreland 2015, s. 74 
67 Erlbruch 2012, s. 2 
68 Malmberg & Silfving 2007, s. 12 
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ett kroppsligt synsätt av döden. Det vill säga att döden inträffar då kroppen rent fysiskt inte 

längre kan överleva.69 

Om man ser till perceptionen i illustrationerna är Döden illustrerad som ett skelett med 

huvud av ett kranium med mörka ögonhålor, iklädd en lång rutig kappa och svarta skor. I 

handen håller han en röd tulpan och ler mot Anden. Anden uppfattar döden som trevlig ”till och 

med mycket trevlig”70 om man bortser från vad han är. Tulpanen finns endast med i 

illustrationerna av deras första möte. I takt med att deras vänskap växer fram försvinner 

tulpanen, för att sedan återkomma i slutet av berättelsen vid andens död. 

Tittar man närmare på kompositionen i bilderna finns det tydliga kontraster mellan 

färgerna som kopplas till våra associativa värden.71 Exempelvis har döden ett mörkt kranium 

med svartmålade ögonglober. Färgen svart symboliserar död.72 Detta överensstämmer med den 

karaktär Döden är i denna berättelse. Det vill säga en sorts lieman som är bron mellan de 

levande och döda. Vidare har döden en rödrutig kappa och en mörkröd tulpan. Den röda färgen 

signalerar kärlek och en mörkröd blomma. Både klädvalet och blommar visar att det finns en 

mening till varför Döden väljer att dölja sin kropp med just dessa kläder och anländer med en 

sådan blomma. Det är ett sätt att framstå som mindre skräckinjagande. 

Händelseförloppet för Döden och Andens relation sker hela tiden inom intrigens tid och 

rum. Döden har ingen brådska, han och Anden umgås och tar tillvara på dagarna tillsammans. 

De går ner till dammen som Anden håller kär, trots att döden visar en motvilja inför vattnet. De 

sitter tillsammans och pratar om livet och döden. Döden lyssnar och Anden ställer frågor om 

vad som händer efter att livet tar slut: 

 

[…] man blir en ängel som sitter på ett moln och som kan titta ner på jorden […]  

- Somliga änder säger också att det djupt nere i jorden finns ett helvete där du blir stekt om du inte 

varit en god and. 

-Det är då märkvärdigt vilka historier ni änder berättar för varandra, men vem vet. 

-Så du vet alltså inte heller, snattrade Anden. 

Döden bara tittade på henne.73 

 

I dialogen lyssnar Döden omsorgsfullt på Anden. Detta är ett sätt för Döden att låta Anden själv 

få utrymme att spekulera om livet och döden, kanske då detta är en naturlig del av att vara 

 
69 Veatch 1989, s. 120 
70 Erlbruch 2012, s. 5 
71 Kåreland & Werkmäster 1995, s. 86 
72 Michael Ferber, A dictionary of literary symbols 2007, s. 28 
73 Erlbruch 2012, s. 13 
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levande och framför allt att vara människa.74 Precis som att Döden täcker sin kropp och anlände 

med en blomma är hans sätt att sitta och lyssna på Anden ett försök till att få övergången från 

jordelivet till döden att bli så behaglig som möjligt. 

Vidare får läsaren följa en dialog de har uppe i ett träd. Från trädets krona kan Anden se 

dammen och börjar fundera vad som händer med dammen om Anden inte längre finns kvar. 

Döden svarar: 

 

När du är död är också dammen borta – åtminstone för dig. […] 

- Det är bra. Då behöver jag inte sörja över den när … 

- … du är död, sa Döden.75 

 

Oskuldsfullheten i Anden förmänskligar henne då hon representerar vårt behov av att hela tiden 

skapa mening i livet genom att försöka få svar på vår existens. Döden däremot representerar 

förnuftet och hur de existentiella frågorna inte har något svar. Döden menar att när vi är döda 

finns vi inte längre. Med detta menar han att det inte finns något större syfte med vår existens 

mer än att när vi är levande är vi här och när vi dör så upphör vi att existera. I och med det 

upphör även våra minnen, känslor eller tankar att existera. 

Det förekommer flera humoristiska inslag i boken. Dessa har alltid en ton av ironi och 

kan upplevas som märkliga. När Anden vaknar upp morgonen efter hon och Döden börjat 

umgås väcker hon Döden för att berätta att hon inte dött än: 

 

- Jag är inte död! Kvackade hon glatt. 

Döden lyfte sitt huvud. 

- Det glädjer mig, sa han och satte sig upp. 

- Men om jag hade dött… 

- Då hade jag inte fått sova ut, gäspade Döden. 

Det var inte så trevligt att höra, tyckte Anden.76 

 

Den ironi som citatet visar återspeglar det synsätt på döden som synliggörs i boken. Återigen 

markeras döden som någonting naturligt och Döden, som inte är en av de levande, kan inte 

känna samma glädje för livet som Anden. Enligt Döden ska alla någon gång dö och det är bara 

en tidsfråga när. Den ironi som finns i boken speglar även det resonemang Söderberg redogör 

för om att de moderna bilderböckerna arbetar runt tabun med döden genom att använda humor 

 
74 Malmberg & Silfving 2007, s. 12 
75 Erlbruch 2012, s. 17 
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och ironi.77 Denna bok överensstämmer väl med detta resonemang, framförallt i samspelet 

mellan humorn och det neutrala förhållningssättet till döden. 

Det neutrala förhållningssättet till döden synliggörs även i illustrationerna.  Platserna är 

avskalade med neutrala bleka färger mot en vit bakgrund vilket gör att dessa inte stjäl 

uppmärksamheten för Anden och Dödens dialoger. Det finns ingenting som distraherar läsaren 

utan bilderna förmedlar endast tonen i boken. Däremot är det av vikt för berättelsen att bilderna 

och texten samspelar. Det är tydligt att de inte kan vara fristående utan de kompletterar 

varandra. Ett sådant berättargrepp skapar en större helhet av berättelsen.78 

När vinterns första kyla sveper in står Anden och Döden och håller varandras händer: 

”Jag fryser, sa hon en kväll. Kan du värma mig lite?”79 På nästa sida sitter döden och tittar på 

Anden som ligger död. Lätta snöflingor faller från himlen och återigen finns tulpanen med i 

bilden som ligger på marken bredvid dem. Döden bär Anden till den stora floden, lägger 

varsamt ner henne i vattnet och ger henne en försiktig knuff. På bilden ligger tulpanen över 

Andens kropp och de flyter tillsammans längst med floden.80 Återigen visar tulpanen på Dödens 

goda intentioner. En röd blomma kan symbolisera saknad eller kärlek och därmed visa på 

Dödens kärlekshandling gentemot Anden.81 

Döden visade tidigare i berättelsen en motvilja till vatten. Vatten, och framförallt floden, 

kan symbolisera livets gång och transformation från levande till död. Detta kommer från den 

grekiska mytologin där floden Styx är passagen mellan de levande och underjorden.82 

Döden har i denna bok rollen som lieman. Således är hans funktion att överföra de levande 

till dödsriket. Då floden symboliserar transformationen och Döden är närvarande i livet kan han 

inte själv ta sig till dödsriket. Hans plats är bland de levande. 

 

Han såg efter henne en lång stund. När han inte längre kunde följa henne med blicken kände sig 

Döden nästan lite sorgsen. 

Men så var ju livet.83 

 

På det sista uppslaget finns det bara en bild med Döden som vandrar vidare. Runt honom jagar 

en räv en hare.84 Detta symboliserar bokens budskap och det Döden säger redan i början av 

 
77 Söderberg 2014, s. 146 
78 Kåreland & Werkmäster 1995, s. 76 
79 Erlbruch 2012, s. 19 
80 Erlbruch 2012, s. 22 
81 https://www.interflora.se/inspiration/blommors-farg/#!/ (Hämtad: 2020-05-20) 
82 Ferber 2007, s. 181 
83 Erlbruch 2012, s. 23 
84 Erlbruch 2012, s. 24 
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boken. Att döden alltid närvarar. Livet och döden står i relation till varandra men att det är livet 

som tar hand om det som kan orsaka mötet med döden. Döden är således inte en ondska som 

smyger sig på och tar livet ifrån oss, utan det är livet som orsakar döden och döden finns således 

ständigt närvarande i väntas på att hämta den som lämnar livet. 

2.3 Vi är Lajon  

Vi är Lajon (2019) handlar om en familj med mamma, pappa och två söner. Åldern på bröderna 

är inte angiven men av bilderna tycks de vara ungefär mellan åldern 3–8 år gamla. De två 

bröderna gillar att leka lejon med varandra, eller som de säger lajon. De leker med hjälp av sin 

fantasi hur de befinner sig på savannen och smyger på mammagasell och pappagnu. En dag blir 

storebror sjuk och måste läggas in på sjukhus. I berättelsen får läsaren följa familjens process 

med sjukdomen och framförallt lillebrors resa mot förståelse och acceptans. 

Till skillnad från de två andra böckerna där karaktärerna som dör är djur och dör av 

naturliga orsaker är detta den enda av böckerna som en mänsklig och ung karaktär genomgår 

en svår sjukdom som leder till döden. Då denna bok är publicerad år 2019 överensstämmer det 

med Söderbergs resultat om skillnaden i vem som dör i de äldre och nyare bilderböckerna.85 

Bokens modernitet i val av handling korresponderar även med Kårelands resonemang om att 

de moderna bilderböckerna frångår de mer traditionella föreställningarna och vågar lyfta andra 

perspektiv och dimensioner av existentiella frågor.86 

Berättaren i boken är en jag-berättare som utgår från lillebror. Fokaliseringen sker genom 

en inre fokalisering där läsaren får följa lillebrors synvinkel på händelserna. Det är en inre 

fokalisering i texten men bilderna visar en extern fokalisering där bilderna avslöjar ett större 

perspektiv på händelserna än vad endast lillebror kan förmedla. Läsaren kan se på händelserna 

utifrån och därmed får man följa processen både utifrån ett barns perspektiv och den vuxnas 

verklighet. Till skillnad från äldre bilderböcker som tydligt riktar sig till barnet som läsare, är 

det numera vanligt förekommande i moderna bilderböcker att texten riktar sig till barnet som 

läsare medan bilderna riktar sig till den vuxna läsarens perspektiv.87 Ser man bara på bilderna 

så är det känslosamma illustrationer över hur storebror och föräldrarna lever i sjukdomen. 

Däremot syns inte det utifrån barnperspektivet i texten då lillebror lever vidare i sin verklighet 

som står utanför sjukdomen och allvaret. Bilden bidrar med andra aspekter till berättandet än 
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vad endast texten kan. Genom att utforma boken på detta sätt får berättandet flera dimensioner. 

88 

Det finns en tydlig kronologisk ordning för tid och rum i boken. Händelseförloppen 

bygger på varandra och utspelar sig hela tiden inom ramen för intrigens tid. Då fokaliseringen 

sker genom lillebror så är händelseförloppet skrivet i presens utifrån hans verklighet: ”När vi 

jagar smyger vi knäpptyst. Mammagasell och pappagnu märker ingenting. Fast ibland ligger vi 

bara i en lajonhög och latar oss.”89 Vi får på fösta uppslaget följa hur barnen leker på savannen 

medan mammagasell och pappagnu dricker kaffe. I intrigens exponering synliggörs 

korrelationen av barnens fantasi med verkligheten i bilderna. Läsaren får se barnens fantasibild 

av savannen samtidigt som det är tydligt hur de leker i trädgården medan mamma och pappa 

dricker kaffe på terrassen. Bilderna bjuder in till ett barns fantasivärld och bidrar till att skapa 

förståelse för hur verklig barnen upplever den. 

I illustrationerna av deras hem är det fullt med lek och bus överallt. Hemmet är färgglatt 

med mycket olika saker. Barnen har sina leksaker utspridda i alla de rum som visas. Det märks 

att det finns stort utrymme för lek och fantasi. 

Dagen då storebror blir sjuk illustreras stegringen av händelseförloppet över hela 

uppslaget. På första sidan av uppslaget leker lillebror vilt att han är ett lajon. Han hoppar från 

en stol och sneglar samtidigt argt mot sin storebror. Förmodligen i frustration över att storebror 

inte deltar i leken. Storebror ligger ihopkrupen i soffan med armarna runt sin mage. Mamman 

tröstar genom att stryka honom över pannan men både storebror och mamma ser på varandra 

med en oroad blick, som om de båda förstår att någonting är fel. På nästa sida av uppslaget 

ligger bröderna i sin våningssäng. Storebror ligger även där ihopkrupen och ser sorgset upp mot 

lillebror som kikar ner och lipar, fortfarande fast i lekens värld.90 Det finns en stor skillnad i 

lillebrors uppfattning om händelsen och hur den faktiskt är. Han har tråkigt och vill bara leka. 

Han kan inte alls förstå allvaret i situationer varken i texten eller illustrationerna. 

I kompositionen i illustrationerna finns det tydliga kontraster mellan de olika 

perspektiven och beroende på vilket perspektiv läsaren väljer att fokusera på finns det olika 

intriger. Om läsaren väljer att fokusera på lillebrors händelseförlopp så får läsaren följa hans 

lek och frustration över att ingen vill delta. Ifall läsaren istället ser till de andra personerna och 

deras omgivning så finns det en annan intrig där det är sjukdomen som står central. 

 
88 Kåreland & Werkmäster 1995, s. 75 
89 Mattsson 2019, s. 2 
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Vidare i händelseförloppet måste storebror åka till doktorn med pappan. Lillebror, som 

fortfarande leker lajon rättar de vuxna med att säga: ”Pappa lyssnar inte fast jag säger att lajon 

går till veterinären. Mamma vill att vi ska sitta och prata i soffan. Det gör inte lajon”.91 

När storebror kommit tillbaka från läkaren ligger de båda bröderna i samma säng och 

pratar om vad som hände hos läkaren. Storebror förklarar att han fick en spruta och att de tog 

blod från honom. I bilden finns det kritor och en teckning med en spruta på storebrors 

skrivbordsplats medan det finns en leksaksläkarväska på lillebrors sida av rummet. Detta tyder 

på att lillebror tidigare lekt med läkarleksakerna för att bättre förstå vad storebror går igenom 

som ett sätt att förstå allvaret på det sättet han kan, genom lek och fantasi. De ligger nära 

varandra i sängen och lillebror har ett oroat ansiktsuttryck med en lite skrämd blick när han 

tittar på storebror som förklarar hur det gått till. Det här är enda gången i boken som lillebror 

inte leker. Det är här som intrigen når peripetin. Lillebror har nu börjat förstå allvaret med 

storebrors hälsotillstånd. Han är inte lajon eller i en fantasi, han ligger bara stilla och lyssnar på 

sin storebror. Detta visar tydligt hur det finns en barriär mellan barn och vuxna och vikten av 

att bli förstådd på sin nivå. 

När storebror läggs in på sjukhuset befinner de sig på parkeringen utanför sjukhuset. Högt 

upp på himlen flyger en flock svarta fåglar. Precis som tidigare nämnts i analysen av Adjö herr 

Muffin (2002) kan flygväsen signalera att någon ska dö.92 Å ena sidan upplevs fåglarnas närvaro 

bara som en del av platsen. De är där lika naturligt som parkeringsskylten bredvid bilen. Å 

andra sidan kan man tolka flocken med fåglar som ett tecken på att sjukhus är en plats där 

många människor lämnar livet. 

I storebrors rum på sjukhuset är det hemtrevligt. Han får sina gosedjur, en virkad filt över 

sig och massor av böcker är utspridda lite här och var. Bredvid sängen ligger en väska med 

kläder. Kläderna blir allt mer utspridda för varje gång en illustration av rummet kommer. Det 

ser med tiden allt mer ut som det gör hemma hos familjen. Det kan vara ett sätt att försöka 

överföra en plats till en annan. Att inte ändra deras vardag även om de inte är hemma. 

Väl på sjukhuset vill lillebror fortsätta leka lajon. Storebror försöker delta i leken från sin 

säng men är väldigt svag: ”Min bror ryter också, fast svagare. Graooou. Lajon vill inte sitta fast 

i slangar och sladdar”.93 Lillebror blir tillsagd att leka tyst och stilla men när föräldrarna gått 

ifrån rummet smyger bröderna ut i korridoren. Lillebror puttar storebror i rullstolen och hela 

korridoren blir deras savann. I detta uppslag övergår bilderna återigen från verkligheten till 
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deras fantasi. Vi ser hur andra patienter går från att stå i sjukhuskorridoren till att befinna sig 

mitt på en savann omgivna av gaseller och träd. När bröderna är mitt uppe i leken ser storebror 

inte sjuk ut längre där han sitter i sin rullstol. Han är numera ett lajon och uppslukad av sin 

fantasi. Han biter och drar i en ”tantzebra” som bara står och skrattar när han visar sina tänder: 

” […] ingen kan stoppa lajon på jakt”.94 

I och med att illustrationerna övergår från verklighet till fantasi blir läsaren en del av 

brödernas lek. I detta uppslag går både text och bild samman i ett. Bilderna stimuleras läsarens 

fantasi då de bjuder in till en värld bortom denna.95 

När storebrors slangar med dropp fastar i ett dörrhandtag är leken slut: ”Pappa låter arg 

men kramar oss hårt. Busungar, kallar han oss. Buslajon, säger jag”.96 Återigen vill lillebror att 

alla ska vara med i leken. Här blir det tydligt att i leken är allt som vanligt för lillebror. Han får 

vara med sin storebror och allting är som vanligt. På bilden med pappan och bröderna ser man 

hur storebror sitter utslagen i sin rullstol medan pappan håller om sina söner. Han ler varmt mot 

lillebror som ser på honom med en lätt uppgiven blick. Han visar i texten att han inte riktigt 

förstår pappans handlande. Han låter arg, men visar värme. Ur ett vuxet perspektiv kan man 

förstå att även pappan behövde återgå till det vanliga igen. 

Det är i detta uppslag som man kan börja urskilja bokens syn på att vara levande och död. 

Lillebror ser sin storebror som levande när de båda är i lekens och fantasins värld. Detta visar 

att det finns en stark koppling mellan att vara levande och ha en social interaktion. I Veatch 

fyra indelningar av synen på döden är den fjärde social interaktion som utgår från att när vi 

förlorar vår sociala kapacitet är vi inte längre levande. Detta då vår sociala förmåga är det 

centrala för människolivet.97 Även om lillebror än inte förstått innebörden av livet eller dödens 

närvaro så visar han personerna i sin omgivning vikten av att bejaka det levande. 

Vidare på nästa uppslag illustrerar både texten och bilden lillebrors perspektiv. Han 

reflekterar över att storebror börjar se ut som morfar nu när han inte längre har sin päls. 

Mamman finns med i bilden och håller upp en hårborste med allt storebrors hår i. Hon stirrar 

på borsten med en förtvivlad blick.98 Vidare berättar han om hur barnen på förskolan inte förstår 

hur man leker lajon och gör fel. Här uppstår en analeps ur lillebrors minne. Läsaren tas tillbaka 

till en tidigare händelse utanför intrigens tid och rum. På bilden illustreras det hur de andra 

barnen ser frågande ut och förstår inte alls vad det är lillebror vill att de ska göra. 

 
94 Mattsson 2019, s. 14 
95 Kåreland & Werkmäster 1995, s. 76 
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På det sista uppslaget ligger både storebror och lillebror i sängen tätt intill varandra. 

Mamman sitter bredvid och gråter medan pappan står och rättar till blommor i en vas. Lillebror 

ser ledsamt på sin storebror som ligger svag och blundar i sängen. I rummet finns det längre 

ingen packning på golvet, inga böcker eller gosedjur. Allt är undanstädat. 

 

Mamma darrar som om hon fryser. Pappa ställer i ordning blommorna, fast att de redan är fina. 

Lajon kan inte gråta. Men de kan känna sig små och ensamma och sakna sin flock. Jag får klättra 

över gallret och ligga bredvid. Mamma och pappa håller varsin tass. Jag gör klor med fingrarna mot 

min brors arm och morrar. Vi är lajon, viskar han. Jag nickar. Snart ska vi gå på jakt igen.99 

 

I detta uppslag har intrigen nått fram till dénoumentet och berättelsen avslutas. Om storebror 

dör eller inte får vi inte riktigt veta. Däremot finns det olika tecken som tyder på att så är fallet. 

Ett sådant tecken är att all packning och alla storebrors saker inte längre finns kvar i rummet. I 

de tidigare bilderna av rummet så är det rörigt och stökigt med gosedjur, böcker, kläder och 

virkade filtar. I denna scen är rummet tomt. Inga av sakerna är kvar och rummet är återigen ett 

kalt sjukhusrum där allt liv försvunnit. Det är som om allt det som symboliserade lek och fantasi 

i deras hem inte längre behövs då storebror inte längre finns med dem. 

Det är först nu som lillebror till och med i texten börjar förstå att hans storebror är på väg 

bort. Han förstår inte föräldrarnas agerande men däremot förstår han hur lajon kan känna sig. 

Genom att fortsätta se dem som lajon har han fortfarande kvar sin bror. Återigen använder 

lillebror sin fantasi för att kunna processa det som händer i verkligheten. Här åskådliggörs 

återigen Social interaktion som ett synsätt för döden i boken. Storebror dör den stunden han 

längre inte kan vara en lajon med lillebror. Deras interaktion i fantasin är det mest levande och 

verkliga för lillebror. 

På nästa sida finns det en illustration över savannen. En ensam fasan flyger bortåt. 

Fasanen flyger från den platsen storebror ligger i sängen på föregående sida. Detta är ett sätt att 

illustrera hur storebror lämnar detta liv. Att det illustreras utifrån brödernas fantasi är ett sätt 

för lillebror att se på hur hans storebror flyger ut från savannen och därmed hans liv. 

3. Avslutande diskussion 

Denna uppsats har undersökt vilka synsätt på döden som framhävs i bilderböcker. 

Utgångspunkten för undersökningen har varit livsåskådning med fokus på döden som en del av 
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livsåskådning som helhet. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur bilderböcker både 

framhäver och närmar sig ämnet döden. Detta då existentiella frågor inom barnlitteratur likt den 

allmänna litteraturen är viktiga för meningsskapandet.100  

Uppsatsens första frågeställning ämnade att besvara: Vilket synsätt på döden kan 

framträda i bilderböcker? Denna frågeställning har sin utgångspunkt i Veatchs fyra indelningar 

av synsätt på döden. Som framgått i analysen framhävs tre olika synsätt på döden i de 

undersökta bilderböckerna.  

I analysen av boken Adjö herr Muffin (2002) går det att fastställa att synen på döden 

anspelar på en kristen tro. Detta då det förekommer symboler och inslag med tillhörighet i 

kristendomen, exempelvis kors och sångval. Därmed synliggörs en andlig syn av döden. Det 

finns en tro om en själ som lever vidare efter den lämnat vår kropp. Därmed kan boken placeras 

inom Veatchs kategori Själen.  

Vidare i analysen av Adjö herr Muffin (2002) går det att urskilja ett sökande efter svar på 

vad som händer efter vi dör. Detta framhävs framförallt i det sista brevet: ”Visst är det så att 

antingen är döden en vila och då är döden ingenting att vara rädd för. Eller så förs man 

någonstans till ett evigt liv och lever där i lycka. Och då är döden något att längta efter! Varför 

skulle man vara rädd för döden? Visst är det så, herr Muffin, du som vet?”101 Herr Muffins 

ägare använder breven både som bearbetning av sorgen efter sin mammas bortgång och för att 

uppnå svar på existentiella frågor. Då ägaren försöker finna tröst i att döden är ofarlig är det 

heller inte otänkbart att boken låter en teologisk tro framträda. Detta då det kan finnas en större 

tröst i att visualisera hur våra närstående finns kvar efter deras bortgång än att förlika sig med 

tanken att de är borta. 

I boken Döden, Anden och tulpanen (2012) resulterade analysen i att det finns en mer 

vetenskaplig syn på livet och döden. Denna bok framhävde en syn på döden som rent kroppslig. 

När våra kroppar inte längre kan hålla oss levande inträffar döden. Trots att det finns en tydlig 

ateistisk syn på döden så besitter boken en mångsidighet i ämnet. Framförallt i hur Anden likt 

oss människor återkommande gånger funderar över sin mening i livet och vad som händer efter 

hennes bortgång. Således speglar hon människan och vår unika förmåga att kunna associera om 

vår död och vad den innebär.102 Detta visar bilderbokens komplexitet. Den vuxne läsaren kan 

ta till en bilderbok för att själv skapa mening och förståelse för de existentiella frågor som 

uppstår. 

 
100 Rhedin 2013, s. 110 
101 Nilsson 2002, s. 47 
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Då boken visar en tydlig och ärlig sida om innebörden av livet och döden så bidrar den 

med att skapa förståelse för dödens ständiga närvaro och hur livet och döden är i symbios. 

Genom att litteraturen sätter ord på dödens närvaro kan det bidra med större mening till våra 

liv.103 Däremot förstår barn och vuxna existentiella frågor olika. Barn tar till fantasi för att skapa 

förståelse medan vuxna bygger förståelsen på erfarenheter och verkligheten.104 Då synen på 

döden i denna bok framträder utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt, och det som definieras 

som Kroppslig enligt Veatchs indelning, kan det vara svårt för ett barn att förstå döden. En 

läsare som ännu inte erfarit döden eller börjat reflektera över meningen med livet kan därmed 

ha svårt att fördjupa förståelsen av dödens närvaro då boken utgår från att läsaren ska känna 

igen sig i Anden. 

Vad gäller synen på döden som framträder i Vi är lajon (2019) visar analysen att det 

snarare är en fråga om vad som definierar att vara levande. Karaktären Lillebror har inte börjat 

reflektera över existentiella frågor än och därmed framhävs synen på döden endast genom att 

urskilja vad det är som får lillebror att känna sig levande. I lekens och fantasins värld 

tillsammans med sin storebror uppstår livets totala lycka. När storebror inte längre kan delta i 

leken på grund av sin sjukdom går det att urskilja en variant av synen på döden som Veatch 

framhäver som social interaktion. Enligt Veatchs definition har människan en unik förmåga att 

interagera med varandra och när det inte längre är möjligt på grund av bristande hjärnaktivitet 

inträffar döden. I denna bok är det inte en fråga om bristande hjärnaktivitet. Däremot går det att 

urskilja vad som är signifikant för att vara levande. Att interagera med lillebror genom lek och 

fantasi är att vara levande. När storebror inte längre kan interagera med lillebror på grund av 

sitt hälsotillstånd framträder synsättet på döden. 

Den andra frågeställningen ämnade besvara frågan: Hur närmar man sig ett tabubelagt 

ämne som döden i moderna bilderböcker? Utifrån uppsatsens metod som utgick från en narrativ 

analys visade det sig att samtliga bilderböcker har olika tillvägagångssätt att använda de 

undersökta delarna av den narrativa analysen.  

I Adjö herr Muffin (2002) närmar sig boken ämnet döden på omvägar. Detta då ett husdjur 

dör av naturliga orsaker förmodligen kopplade till ålderdom, samt att läsaren får succesivt förstå 

intrigens händelseförlopp. Genom analepser får läsaren lära känna herr Muffin och därmed 

skapa förståelse för döden som en naturlig del av livet. 

Läsaren får även ta del av olika perspektiv på händelseförloppet då det skiftar mellan en 

intern och extern fokalisering. Detta gör att läsaren får en anknytning till herr Muffin då man 
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får följa hans perspektiv. Samtidigt ger den externa fokaliseringen och berättarrösten en distans 

till intrigen då ämnet neutraliseras genom skiftet mellan fantasi och verklighet. 

I Döden, Anden och tulpanen (2012) lindas inte de existentiella frågorna in. Genom att 

använda enkla och nedtonade färger, rak kronologi och korta ärliga svar går boken rakt in på 

ämnet. De ironiska inslag som återfinns i dialogerna bidrar med lättsamhet i det som kan ses 

som en dyster vetskap om att våra liv inte har någon större mening och döden är definitiv. 

Bokens dialoger och illustrationer kan vara svåra att förstå om man är i början av sin 

identitetsutveckling och då vuxna besitter större erfarenheter av livet tenderar det att bidra med 

förståelse för existentiella frågor och dess komplexitet. Således har inte boken ett lika tydligt 

dubbelt tilltal som de övriga bilderböckerna.  

I boken Vi är lajon (2019) väljer man att närma sig ämnet döden på ett barns nivå. Detta 

då berättandet sker genom lillebror som berättarröst och interna fokalisering. Då fokaliseringen 

sker genom ett barn som än inte förstår livet och döden tillåts boken att närma sig intrigens 

mörker utan att falla inom ramen för tabu. Genom att tillta ett sådant berättargrepp överförs 

berättelsen på en nivå där ett barn kan förstå existentiella frågor. 

Barns uppfattning om världen bygger på fantasi.105 Detta synliggörs i bokens sista sida 

då lillebror måste visualisera storebrors bortgång utifrån deras fantasi då det är hans sätt att 

förstå de existentiella frågorna om livet och döden. Däremot går det inte att frångå den 

asymmetriska maktposition barnet befinner sig i. 106 Boken är skriven av en vuxen för barn och 

således sätter det sin prägel på boken. Detta innebär att den är skriven utifrån en förställning 

om vad man antar att ett barn ska känna och tänka kring existentiella frågor. Däremot bjuds en 

vuxen läsare in till att förstå världen genom ett barns ögon. Detta visar ett tydligt dubbelt tilltal 

i boken som stimulerar både barnet och den vuxne läsaren. 

Studien har visat hur bilderbokens kombinerade berättelseformer av bild, text och 

muntligt läsande gör bilderboken flerdimensionell och komplex. Jämfört med den allmänna 

litteraturen har den fler språk att ta till, vilket kan ha särskilt stor betydelse när det kommer till 

de svåra och existentiella frågorna. Medan den allmänna litteraturen generellt endast har texten, 

har bilderboken fler språk att ta till. Detta kan vara en särskild styrka när boken ska behandla 

ett ämne som döden där orden ofta kan kännas otillräckliga, också för den vuxne. Då kan läsaren 

få stöd, och kanske tröst, i visuella uttryck: En färg, en fågel eller en blomma. 

 
105 Malmberg & Silfving 2007, s. 106 
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