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Sammanfattning 

Titel: Att torka tysta tårar– en ideologianalys om död, sorg och barns aktörskap inom modern 

barnlitteratur. 

 

Det här arbetet undersöker hur områden som döden, sorg och barns aktörskap gestaltas inom 

modern barnlitteratur. Studien består av en ideologianalys av åtta bilderböcker som alla blivit 

utgivna under åren mellan 1999 – 2011. Syftet är att granska vilka kunskaper och värderingar 

som kommer till uttryck i barnlitteraturen och hur dessa kan relateras till den forskning som 

idag existerar om barn i sorg och barns förståelse om döden. Undersökningens fokus kommer 

vara hur det krisdrabbade barnet skildras i böckerna och vilken syn på barnet som förmedlas.    

Ideologianalysen genomförs med analysverktyget parametrar. Resultatet visar att 

barnlitteraturen förmedlar en varierande skildring av död och sorg i böckerna där kunskap 

växlar mellan det konkreta och det abstrakta. Hur barnen skildras och den syn på barnet som 

förmedlas i böckernas innehåll är övervägande positiv, där barn ses som kunniga, kompetenta 

och självständiga aktörer. 

 

Nyckelord: Barn i sorg, förskola, ideologianalys, döden, barnlitteratur, barns aktörskap. 
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 

I detta arbete kommer min fokus vara barn som befinner sig i sorg, drabbats av förlust eller på 

olika sätt kommit i kontakt med dödens realitet. Intresset att skriva om detta kommer från vad 

jag upplevde var ett bristande område inom förskollärarutbildningen. När jag ställde mig själv 

frågan hur man som snart färdigexaminerad pedagog skulle välja att bemöta och arbeta med 

barn som befinner sig i sorg så möttes jag av en känsla av osäkerhet. När jag väl konstaterat 

den egna bristen på kunskap inom detta viktiga område så kom insikten om att samma 

osäkerhet måste delas av andra, både studerande och yrkesverksamma pedagoger.  

   Fakta visar att personal ute på förskolor oftare än man egentligen vill vara medveten om 

kommer möta barn som fått utstå förlusten av en förälder eller ett syskon. Orsakerna till att 

barn mister närstående är många men dödsfallets natur, om det är en olycka, självmord, 

sjukdom, mord eller annan dödsorsak spelar egentligen ingen roll. Barn som drabbats av 

förlust kommer alltid att innebära en stor utmaning för pedagoger att agera i nuet (Bøge & 

Dige, 2006:68).  

   I min kommande studie kommer jag undersöka vad modern barnlitteratur förmedlar för 

kunskap och olika värderingar om sorg, förlust, döden samt hur barnet skildras i de olika 

böckerna. Detta kommer ske genom en ideologianalys av ett urval relevanta barnböcker. 

Barnlitteraturen och högläsning har sedan länge haft ett starkt fäste inom förskolans 

traditioner. Vi läser och använder oss av barnlitteraturen för att kunna möta barns tankar och 

funderingar i allt från vardagsförankrade frågor till mer existentiella och ibland mycket svåra 

livsfrågor. Böcker, men även filmer och annan kultur hjälper oss igenom svårigheter. 

Böckerna berör känsliga ämnen och visar att det vi tycker är det allra mest privata i själva 

verket är ganska vanligt. Böcker hjälper oss att förstå andra men också oss själva bättre och 

lär oss tolerans (Furnam, 1997:32).  

   Arbetet handlar till största del om att fördjupa mina egna kunskaper om hur barn sörjer, 

deras förståelse för döden och hur de hanterar svåra livssituationer. Jag vill genom min studie 

få en fördjupad kompetens och förståelse för hur barn sörjer och hur förlusten av anhöriga 

påverkar deras livsvärld. Jag hoppas även få en djupare kunskap kring värdet av högläsning 

och rollen som barnlitteraturen spelar för att hjälpa barn förstå svåra ämnen och livsfrågor. 

Min förhoppning är att arbetet kommer utgöra en form av personlig utveckling och tjäna som 

en form av handlingsberedskap inför mina kommande år som yrkesverksam pedagog. 
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1.2 Barn som anhöriga 

Socialstyrelsen (2013) gav nyligen ut en rapport vid namn Barn som anhöriga – 

Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider. Skriften 

syftade till att ge ökad kunskap om barns utsatthet och särskilda behov i situationer av 

missbruk, psykisk ohälsa och när familjer drabbas av dödsfall. I inledningen till avsnittet om 

barn med föräldrar som avlider står följande: 

 

Varje dag förlorar ungefär åtta barn under 18 år en förälder i Sverige. Det är drygt 3000 barn om 

året, eller drygt tre procent av alla barn under uppväxten. Uppskattningsvis 40 procent av 

dödsfallen beror på cancer. Mellan 500 och 600 barn förlorar årligen sin förälder genom 

självmord. Barn som drabbas av förälders oväntade dödsfall är ofta förskolebarn. En del mister 

sin förälder plötsligt, ibland genom dramatiska händelser, som olycka, självmord eller mord. För 

andra föregås förälderns död av en kortare eller längre period av sjukdom (Socialstyrelsen, 

2013:26). 

 

Det går inte att undvika att barn under sin uppväxt upplever saker och ting som berör dem 

djupt, men som de inte har förutsättningar för att förstå. Att hjälpa barn i sådana situationer är 

detsamma som att hjälpa dem att utvecklas. De kunskaper och erfarenheter som barnet får i 

den situationen bär det med sig resten av livet. ”Den viktigaste delen i det vi kan kalla fostran 

är den hjälp vi erbjuder när barnen inte mår känslomässigt bra” (Bøge & Dige, 2006:21).  

   Att drabbas av dödsfall är någonting som kan hända vem som helst, när som helst. I 

situationer när ett barn blir drabbat så kommer det vara något som angår hela 

förskoleverksamheten. När barn dör eller mister sina föräldar, blir andra barn också 

mottagliga och sårbara inför tanken att det kan hända dem. Barns generella illusion av 

osårbarhet ersätts av en känsla av otrygghet, därmed kommer tragedier som inträffar med 

anknytning till förskolan ofta ge upphov till många frågor i hemmet (2006: 85). 

 

1.3 Styrdokumenten 

I Läroplanen för förskola (Lpfö 98/10) står det att pedagogen ska stötta barn i deras 

reflektioner och funderingar kring mer existentiella frågor, ”barns behov av att på olika sätt få 

reflektera över och dela sina tankar om livsfrågorna med andra ska stödjas” (Lpfö 98/10:4). 

Det står även att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, 

reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen” (Lpfö 

98/10:8). Denna uppmaning gäller inte minst barn som befinner sig i sorg, som har ett större 

behov än någonsin att få tala ut om sina känslor. Ofta är det tyvärr just barn som på något sätt 
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glöms bort under kriser. Deras omgivning förser dem med sämre och bristfälligare 

information vilket ger deras fantasi fritt spelrum. Konsekvensen av detta blir att barnet tolkar 

och målar upp en bild av situationen som ofta kan vara värre än verkligheten (Wikander, 

1996:35).  

   Förskolans läroplan betonar även hur omsorg och lärande måste anpassas till individens 

enskilda behov, ”barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra 

ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas 

så långt som möjligt” (Lpfö 98/10:5).  Även andra styrdokument för förskola och skola 

innehåller liknande riktlinjer och uppmaningar. I skollagens 8 kap. 9 § (Sverige, 2010) kan 

man läsa att: 

 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges  

det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans 

personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn 

är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. (Sverige, 

2010:31) 

 

FN fastställde 1989 den internationella konventionen för barns rättigheter. Barnkonventionens 

artiklar och bestämmelser är alla viktiga och ska tillsammans utgöra en helhet. Dock finns det 

fyra grundläggande principer att ta hänsyn till varje gång det handlar om frågor som rör barn: 

”Att alla barn har samma rättigheter och lika värde, att barnets bästa alltid ska beaktas vid 

varje beslut, att alla barn har rätt till liv och utveckling samt att alla barn har rätt att säga sin 

mening och få den respekterad (Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter, 

2009:4). Principen om ”barnets bästa” är särskilt viktig att ha i åtanke. Den understryker att 

alla frågor och beslut som rör varje barn måste behandlas och diskuteras utifrån barnets 

intressen. Därmed måste den vuxna vara lyhörd för och medveten om barnets egen önskan 

och förhoppningar.  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka vad innehållet i modern barnlitteratur förmedlar för 

information om sorg, döden och barns aktörskap. Min undersökning kommer grunda sig i en 

ideologianalys av text och bild i ett urval tidsenliga barnböcker som riktas mot barn i 

förskoleålder. Böckerna har getts ut mellan slutet på nittiotalet och idag. Undersökningen 

kommer mer specifikt att behandla vilka underliggande värderingar som kan synliggöras i 

valda texter, exempelvis vilken kunskap om döden som förmedlas och vilka roller som 
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sörjande barn tillskrivs. Jag kommer även undersöka hur väl innehållet i dessa böcker 

stämmer överens med tidigare forskning och hur de knyter an till mina teoretiska 

utgångspunkter.  

Förhoppningen är att i undersökningen synliggöra hur innehållet i böckerna speglar dagens 

barnsyn samt hur vi vuxna i dagens samhälle förhåller oss till död och sorg.  

 

Utifrån studiens syfte avses följande frågeställningar bli besvarade: 

 Hur porträtteras barnet i det valda materialet? Vilken syn på barnet och barnets 

aktörskap kan genomskådas?  

 Vilken mening, funktion och symbolik tillskrivs döden och döendet i valda böcker? 

(biologisk, ateistisk, filosofisk, religiös…) 

 Vad förmedlar innehållet i böckerna för kunskap om sorg och sorgens förlopp?  
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2. Litteraturgenomgång 

Eftersom analyser måste grunda sig i en förförståelse och kunskap om vad det är man vill 

analysera och synliggöra, så är följande litteraturgenomgång en sammanställning av tidigare 

forskning som jag anser är av relevans för arbetet. Informationen som först presenteras är 

tidigare forskning om barn i sorg, sorgereaktioner och barns förståelse av döden. Därefter 

presenteras allmän forskning om barnlitteratur och barnlitteratur med död och sorg som tema. 

Till sist kommer jag redogöra vilka teoretiska perspektiv min ideologianalys av barnböckerna 

kommer bygga på.  

 

2.1  Barn och sorg  

2.1.1 Kristeorin 

Johan Cullberg är professor i psykiatri och internationellt omtalad för sin kristeori där 

han delar in krisens förlopp och symptom i fyra faser: 

   Chockfasen: Kroppens naturliga försvarsmekanismer hindrar/skyddar den drabbade 

från att förstå vad som inträffat. En person som befinner sig i chockfasen kan på ytan 

verka stabil men på insidan befinna sig i ett kaosartat tillstånd med upplevelser av panik 

och overklighetskänslor. Beteenden kan variera från aggressiv och destruktiv natur till 

ett närmast onaturligt lugnt och apatiskt tillstånd.  

   Reaktionsfasen: Tillsammans med chockfasen utgör reaktionsfasen det akuta stadiet 

av krisen. Reaktionsfasen inleds den stund då den drabbade börjar öppna upp ögonen 

för det skedda, efter att ha blundat för eller förnekat händelsen. Här kopplas kroppens 

försvarsmekanismer in för att på nytt integrera verkligheten och påbörja omställningen 

från chockfasen. Drabbade försöker ofta finna en mening bakom det inträffade. Man 

ifrågasätter och försöker finna förklaringar. Här ingår känslor av skuld och att man 

försöker tillskriva sig själv ansvaret över det som inträffade, något som är särskilt 

vanligt bland yngre barn men förekommer också bland vuxna. Hela den psykiska 

världen inriktas på att ”hålla kvar” den döda. Den avlidne finns i medvetandet dag och 

natt och kan ibland manifesteras i hallucinationer och vanföreställningar.  

    Bearbetningsfasen: Kännetecknas av att den drabbade nu kan börja fokusera på 

framtiden istället för att som tidigare ha varit totalt ockuperad av förlusten och det 

förgångna. Förnekelsemekanismen blir mindre påtaglig och de olika symtom och 

beteendestörningar som den drabbade upplevt under krisens akutfaser börjar nu 

succesivt att avta. 
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    Nyorienteringsfasen: Krisen blir till ett stycke av livet, något man bär med sig in i 

framtiden. Förlusten tillskrivs ny mening och får nya betydelser under kommande 

perioder i livet. Den drabbade har stegvis byggt upp egenvärdet igen och återfunnit 

kontrollen över sitt liv. Tidens alla markeringar och påminnelser om förlusten kan 

fortfarande orsaka smärta och saknad, i samband med högtider eller händelser i livet 

man betraktar som värdefulla och önskar att man kunde dela med den avlidne. 

Nyorienteringsfasen har ingen bestämd tidsram utan den allmänna uppfattningen är att 

den sträcker sig livet ut (Cullberg, 2006:143–155).  

 

2.1.2 Sorgreaktioner hos barn 

Kristeorins förståelse av sorg som en lång process med olika bestämda faser är en uppfattning 

som forskarparet Dyregrov & Dyregrov (2008) motsäger sig. Författarna hävdar att denna 

teori målar upp en alldeles för enkel och allomfattande bild av sorg, när den istället ska förstås 

som en ytterst personlig upplevelse. Författarna betonar att när man som utomstående 

betraktar den drabbades sorg utifrån kristeorins uppdelning, så tolkar man den sörjandes 

reaktioner utifrån ett bestämt mönster. Genom detta så marginaliserar vi en annan människas 

personliga upplevelse och förhåller oss teoretiskt istället för empatiskt till den som sörjer. 

(2008:29f). 

    Dyregrov (1994) betonar istället medvetenheten om att sorg och saknad kan manifestera sig 

på många olika sätt och att spännvidden i barns reaktioner är mycket stor. Reaktioner kan 

variera från en närmast likgiltighet till väldigt starka känsloyttringar. En del barn protesterar 

genom skrik och gråt, eller genom att fysiskt angripa personen som kommit med beskedet. 

Vissa barn kan isolera sig, dra sig undan och bli mer slutna. När ett dödsfall eller annan 

liknande händelse inträffar i barns närmaste omgivning, riskerar de att förlora sin känsla av 

trygghet i tillvaron. Oron koncentreras ofta kring föräldrarna, eller till den kvarvarande 

föräldern. Rädslan för att något ska hända andra anknytningspersoner kan bli överväldigande. 

En del barn reagerar med lättskrämdhet. De utvecklar en hög beredskap att möta eller 

upptäcka fara – även ofarliga situationer kan tolkas som hotfulla. De kan bli skrämda av 

starka ljud eller av förändringar i omgivningen. Om denna psykiska beredskap kvarstår, kan 

det leda till huvudvärk, muskelspänningar och smärtor. Om ett barn mist en förälder, ett 

syskon eller sin bästa vän kan sorgen och saknaden förstärkas av att se andra människor 

lyckliga eller ha något som barnen själva inte längre har. Det är inte ovanligt att barn kan 

verka oberörda vid besked om en anhörigs död. Barnet kan lyssna på det som sägs, för att 

därefter fråga om de får gå ut och leka. Men Dyregrov (1994,1999) menar att en sådan 
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reaktion ofta är ett tecken på att barnet omedelbart skjuter undan tankarna på det skedda, för 

att kunna ta till sig allt bit för bit (1994:61–65, 1999:13f).  

   Hedrenius& Johansson (2013) skriver att små barns reaktioner kan vara svåra att 

uppmärksamma. Rädslan för, eller en känsla av övergivenhet, är en av de tydligaste 

reaktionerna. Barnet kan upplevas ha ett större behov av närhet och som extra känsligt 

över att bli lämnad, även om det bara gäller korta perioder. Andra vanliga reaktioner hos 

dessa barn är sömnsvårigheter. Barnet har svårt eller en oförmåga att somna själv utan 

behöver föräldern eller anknytningspersoner nära. Ätstörningar kan även associeras med 

små barns sorgereaktioner, där symtomen är att barnet äter för mycket eller helt saknar 

matlust (2013:104f.).   

   Wiseman (2012) skriver att barns sorgreaktioner är beroende av barnets 

sociokulturella kontext och den individuella utvecklingen. Resultatet blir därmed att 

barn kan uppleva och reagera på en förlust på väldigt olika sätt. I mötet med sorg 

upplever barn starka, komplexa känslor relaterade till deras identitet, kulturella 

bakgrund och vilken relation barnet hade med den döde. Hur vuxna upptäcker och 

svarar på barns sorgreaktioner spelar en särskilt viktig roll för barnets fortsatta sörjande. 

Vidare skriver hon att även om man uppfattar att ett barn snabbt kommit över en förlust, 

så är verkligheten att barnet behöver ett stort känslomässigt utrymme för att bearbeta sin 

sorg, och därmed sörjer i längre perioder. Barn kan även uppleva försenade 

sorgereaktioner, som sträcker sig livet ut, i samband med höjdpunkter i livet som där 

den döde inte kunde närvara. Därför är det viktigt att man bemöter barns sorg under 

långa tidsperioder och förser dem med tillfällen att reflektera över sina känslor och 

minnas personen de förlorat (2012:2f).  

 

2.1.3 Barns förståelse av döden 

 Andersson (1995) skriver att det är barnets mognadsnivå och tidigare erfarenheter som 

påverkar vilka tankar och funderingar de har om döden. I dagens samhälle så är barn såväl 

som vuxna ofta distanserade till döden, vi förhåller oss till den annorlunda idag än vi gjorde 

tidigare. Människor som är svårt sjuka vårdas på sjukhus och där sker ofta även döendet. Den 

nutida människan och samhällets distans har gjort döden idag till något ännu mer abstrakt för 

barn än tidigare. Barn som bor ute på landet har fördelen att de genom livet på gården kan 

följa djuren- och naturens kretslopp och på så sätt lära sig vad döden symboliserar 

(Andersson, 1995).  
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   Cullberg (2006) refererar till olika undersökningar om barns uppfattning om döden 

där man har kunnat observera tre olika stadier baserat på ålder. I det första stadiet (3-5 

år) så saknar barn ofta förståelse om döden som något permanent. Att vara död innebär 

för dessa barn inte att man är borta för alltid. Döden upplevs som ett slags bortavaro, ett 

liv under andra omständigheter. I det andra stadiet (4-6 år) så har döden nu blivit 

personifierad. Barnet kan fundera kring döden och visualisera den i fantasin genom 

tankar kring skelett och spöken. Barnet kan nu även acceptera förekomsten av döden 

som något definitivt. I det tredje stadiet (9-10 år) har barnet nu kommit till insikt med 

döden som biologiskt faktum. Man inser att det egna livet en dag kommer att upphöra 

(2006:55f).  

   Barn i förskoleåldern uppfattar och tolkar sin livsvärld utifrån ett egocentriskt 

perspektiv och ett s.k. ”magiskt tänkande”. Med magiskt tänkande menas att barnet i 

hög grad upplever världen från sitt eget perspektiv, och utgår ifrån att det kan påverka 

saker och ting som egentligen är omöjliga att påverka. Vid svåra händelser får detta 

särskild betydelse eftersom barn i den här åldern kan finna det rimligt att en 

jordbävning, ett självmord eller en lillebrors olycka faktiskt är något de kunnat orsaka 

själva (Hedrenius & Johansson, 2013:114). I samband med ett dödsfall är det därför 

vanligt att barn skuldbelägger sig själv, att något de gjort eller sagt har ett samband med 

det inträffade.  Deras fantiserande ska ses som ett försök att fylla i de kunskapsluckor 

som existerar. Ett barn som inte blir informerat eller får prata ut, skapar själv ett 

orsakssammanhang. Därför är det så viktigt i stunder av förlust att barn blir förmedlade 

med all fakta och kunskap som det går att ge, anpassad till barnets ålder (Holm, 

2007:131).   

   Dyregrov (1994) skriver hur ritualer i samband med förlusten kan bidra till barns 

förståelse av döden. Döden är för abstrakt för de flesta barn i förskoleåldern och 

behöver konkretiseras för att barn ska bygga upp en förståelse av den. Genom att ge 

barnet möjlighet att delta vid t.ex. visningar och begravningar så kan barnet nå en 

förståelse kring dödens innebörd; att den döde inte kan göra någonting längre, inte 

längre är i livet och lever inte någon annanstans (Dyregrov, 1994:12). 

    Fahrman (1993) skriver att vuxna ofta känner stor osäkerhet inför svåra samtal med 

barn. Osäkerheten gör att vi, istället för att vara ärliga och konkreta, pratar abstrakt och 

symboliskt om dödens skeende. Vi pratar om att personen ”har somnat in” eller ”gått 

bort”, vilket gör döden mer komplicerad och ångestladdad eftersom barnen inte förstår 

symboliken i de vuxnas språk. Barns konkreta tänkande kan istället leda till att barn kan 
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uppleva ångest inför att somna eller när en förälder ska resa bort, eftersom detta nu kan 

förknippas med döden (Fahrman, 1993:48). 

 

2.1.4 Lek som bearbetning 

Både Wikander (1996) och Dyregrov (1994) skriver om lekens betydelse för barn som 

befinner sig i kris. De lyfter fram att de flesta barn är duktiga på att leka sig igenom svåra 

saker, något som blir till en ovärderlig hjälp i träningen inför verkligheten. De spelar upp 

begravningar och kan till och med leka att de begraver sina egna föräldrar. Det är i leken som 

barn vågar möta det som man är allra mest rädd för (1996:37). Att förskolebarn vid tiden 

närmast efter ett dödsfall detaljerat återspeglar olika ritualer i sina lekar är enligt Dyregrov 

(1994) vanliga reaktioner för barn som på olika sätt behöver bearbeta och konkretisera sin 

förlust. 

Femåriga Rebecka använder sandlådan för att leka sin storasysters begravning. Om och om igen 

begravde hon ett leksakslejon. Hon satte kors på graven, lade leksaksblommor ovanpå och lät 

sedan vuxna och barn komma och besöka graven (Dyregrov, 1994:35). 

 

Barns upprepande av ritualer och händelseförlopp inom leken kan bidra till att skapa en 

djupare förståelse över allt de har varit med om, och ger nya möjligheter att uttrycka både 

tankar och känslor (a.a.).  

   Koskimies-Hellman (2008) lyfter att man inom barnpsykologi betonar leken som en process 

där barn erhåller och utvecklar sociala, emotionella, fysiska och psykiska kunskaper. 

Lekandet kan hjälpa barn att hantera svåra situationer som utsätter dem för smärta och rädsla. 

Särskilt betonar man dess betydelse för småbarn, som genom leken får möjlighet att ge utlopp 

för rädsla, sorg och ångest. Känslor som annars inte går att verbalisera. Under trygga 

förhållanden kan barnen genom leken möta och bearbeta traumatiska upplevelser och 

erfarenheter, den har därmed en tydligt terapeutisk och helande förmåga (2008:196). 

   När barn i leken bearbetar och hanterar intryck och information från deras omvärld så 

används begreppet tolkande reproduktion. Tolkande reproduktion går ut på att barn genom 

leken omtolkar och utmanar omvärldens regler, bestämmelser och värderingar där dessa 

reproduceras till ett innehåll anpassat för deras individuella och gemensamma lekande 

(Löfdahl, 2007). Samhällets och vuxenvärldens normer, handlingsuppmaningar och tillskrivna 

roller skapar ett redskap att integrera i leken. I leken kan barnen sedan tillskriva varandra 

olika roller för att på så sätt utöva makt och inflytande över varandra. Utövandet av tolkande 

reproduktion skapar ett sammanhang för barns växande förståelse för omvärlden, med alla 
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dess värderingar, kulturer och bestämmelser. Därmed är barns handlande och förståelse 

viktigt att begripa och synliggöra (2007:16ff). 

 

2.1.5 Ritualernas funktion för barns förståelse 

Ritualer används i det följande som en samlingsterm på olika ceremonier som vanligtvis sker i 

samband med ett dödsfall, det kan vara visningen av den döde, minnesstunder och 

begravningar. Dyregrov (1994) lyfter ritualernas betydelse för barns förståelse av det 

inträffade. Genom att delta i de olika ceremonierna så ges barn möjligheter att konkretisera 

det som hänt och göra det verkligt, vilket utgör en viktig grund för barnets insikt av det som 

skett. Ritualer skapar en högtidlig men konkret inramning där barn uppmuntras till 

känslomässigt utlopp (1994:20ff). Holm (2007) anser att ritualer utgör det centrala för 

återanpassningen efter dramatiska händelser. Ritualer skapar samhörighet, trygghet och 

kontinuitet (2007:119).  

   Barn som drabbats av ett plötsligt dödsfall inom familjen har extra svårt att gå vidare och 

bearbeta det inträffade. En stor orsak till detta är att de inte fick möjlighet att ta ett ordentligt 

farväl. För dessa barn kan s.k. terapeutiska ritualer vara otroligt värdefulla. Exempel på 

terapeutiska ritualer kan vara att skriva ett brev till den avlidne, plantera ett träd, rita 

teckningar, skapar en minnesbok, gör en minneslåda där man lägger i olika föremål som 

påminner om personen m.m. Dessa rituella handlingar ger barnet möjlighet att ta farväl i 

efterhand. (Dyregrov & Dyregrov, 2008:231).  

   Bøge & Dige (2006) framhäver att rituella handlingar inte kan undanröja den sörjandes 

känslor av sorg och förlust, men istället bidra till att dessa känslor kan komma till uttryck i en 

situation där även andra finns närvarande. Ritualerna skapar för sörjande en upplevelse av 

kollektiv mening och stärker gemenskapen, vilket ofta är extra viktigt för barn som kanske 

saknar ord för att beskriva sina känslor. Men om barn ska vara delaktiga under ex. visningen 

eller begravningen så bör de förberedas på vad som kan ske. Genom att samtala med barnen 

inför olika ritualer och ceremonier så kan barnet göras beredd på olika känsloutbrott och 

intensiva reaktioner som omgivningen kan ge upphov till (2006:76f).  

 

2.2  Barnlitteratur 

2.2.1 Barnet och litteraturen 

Högläsningen har sedan länge haft en självklar roll i det pedagogiska arbetet med barn. 

Förutom att utgöra ett lugnt och mysigt inslag bland förskolans rutiner så stimulerar den barns 



16 

 

språkutveckling och främjar en känsla av gemenskap och trygghet. Kåreland (1994) lyfte upp 

läsningen av barnböcker som en aktivitet där dörrar öppnas till nya världar och ger barn 

tillfälle att möta olika typer av verkligheter. Den förser barnen med nya upplevelser vilket 

främjar både deras personliga utveckling och vardagsuppfattning (1994:19). Björklund & 

Eriksson (2000) fortsätter i samma spår och skriver att sagor och berättelser kan förbereda 

barnets handlingsmönster och språk för framtida händelser och utgör samtidigt en plats där 

barnets erfarenheter och tankar får liv. Bilder och språk förmedlas genom sagan som kan 

hjälpa barnet att förstå och tackla verkligheten (2000:44f).  

   Enligt Andersson & Druker (2008) är den vanligaste definitionen på barnlitteratur texter 

som skrivits, bearbetats eller utgivits för barn. Samtidigt menar författarna att det finns en 

svårighet i att finna specifika form- eller innehållsmässiga kriterier som förenar alla typer av 

barnlitterära verk (2008:7).  Utgivna texter från 1600-talet som inriktade sig mot barn har 

nästan inget gemensamt med dagens barnberättelser än just den gemensamma 

kategoriseringen ”barnlitteratur”. Vidare skriver författarna följande: ”Under olika perioder 

har barnlitteraturen formats såväl av synen på barn och barndom som av åsikter om 

litteraturens roll i samhället och i barns utveckling” (a.a.). 

   Rhedin (1992,2001) lyfter att det sedan nittiotalet fram till idag pågår en debatt gällande vad 

som bör, och inte bör betraktas som barnlitteratur. Termen barnlitteratur omfattar vanligtvis 

dels böcker som läses av barn själva och böcker vars innehåll och form uppfattas som 

lämpligt för barn av vuxna auktoriteter, t.ex. pedagoger, föräldrar, forskare och bibliotekarier 

m.m. Likaså har innehållet i barnlitteratur varit centrum för debatt de senaste decennierna. Det 

råder en pedagogiskt grundad diskussion om hur böcker för mindre barn bör se ut, likväl finns 

det en psykologiskt motiverad oro för vad barn orkar uppleva genom boken. Med jämna 

mellanrum dyker det upp barnlitterära verk som blåser nytt liv i debatten. Man talar i viss mån 

om förklädda vuxenböcker, med ett innehåll som inte anses ”lämpligt” för barn. Frågan 

många ställde sig var om barnlitteratur verkligen hyste utrymme för gåtfull existentialism, 

grov samhällssatir, tungsint vardagsrealism eller andra teman som på olika sätt provocerar det 

traditionella tänkandet om vad bilderböcker ska vara och hur långt barns förståelse sträcker 

sig.  

   Både ur ett litterärt och estetiskt perspektiv har bilderboken på några decennier utvecklat ett 

alltmer komplext förhållande till verkligheten, en mer expressiv estetik samt mer dynamiskt 

förhållande mellan text och bild. Den är poetisk, dramatisk, symbolisk och ofta mångtydig. 

Den moderna bilderboken har intagit en mer problematisk relation till de vuxna förmedlarna 
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genom att dess innehåll provocerar och utmanar gränserna för vilka budskap och teman barn 

anses kunna hantera och förstå (Rhedin, 1992, 2001: 11ff). 

   Litteraturvetaren Nikolajeva (2004) skriver att barnlitteratur inte ska betraktas som en egen 

genre, då den inte utgör en typ av litterär text med tydliga, definierbara och återkommande 

drag. Istället ska barnlitteratur ses som varierad, dynamisk och har befunnit sig under 

expansiv utveckling de senaste decennierna (2004:13).  

   Asplund Carlsson (2003) skriver om barnperspektivet genom tiderna i barnlitteraturen.  Hon 

skriver att barnlitteratur alltsedan upplysningstiden på 1700-talet har utgjort en form av 

fostran. Genom barnlitteratur fostrar vi barn utifrån konstruerade berättelser om andra, fiktiva, 

barn. Enligt Asplund (2003) innehåller all litteratur som är skriven av vuxna för barn något 

slags didaktiskt budskap, detta är enligt författaren oundvikligt. Hon betonar också att 

barndomen för den vuxne är en främmande värld och att vuxna per automatik inte kan förstå 

hur det är att vara barn idag, då kunskapen har gått förlorad under uppväxten. Skrivandet och 

publicerandet av barnlitteratur ska ses som främst en pedagogisk handling, även om många 

litteraturforskare främst betraktar barnlitteratur som ett exempel på en estetisk handling. Men 

enligt Asplund Carlsson (2003) utgör didaktiken inget hinder för estetiken. Vidare skriver hon 

att vi idag står inför en ny skildring av barnet i barnlitteraturen. Barnet gestaltas inte längre i 

böckerna i termer som antingen ”djävulsfrö” eller ”änglakorn”, som det framstod enligt 

tidigare diskursordningar. I den nutida barndomslitteraturen skildras istället dels barnet som 

ett offer för vuxenvärlden – dess absurditet och dess grymhet, men även som kompetent och 

aktivt, som medkonstruktör av sin egen barndom. Det utsatta och övergivna barnet har nu 

förmågan att ta saken i egna händer – utan hjälp från vuxenvärlden (2003:9f). 

 

2.2.2 Död och sorg som barnlitterär genre 

Döden var ett centralt motiv i äldre barnlitteratur och sågs oftast i ett evighetsperspektiv. Den 

var för barnen en naturlig företeelse under1800-talets bondesamhälle. Barn upplevde hur både 

djur och gamla blev sjuka, orkeslösa och döende. Men samhällets ökade sekularisering och 

urbanisering förändrade denna naturliga relation till döden. Till skillnad från förr då hela 

familjer bodde under samma tak, så lever idag unga och äldre oftast på olika håll, där de som 

är sjuka och gamla vårdas och dör på institutioner. För barn som lever i dagens samhälle är 

döden inte på samma sätt som tidigare en naturlig process (Kåreland, 1994:90).  

   Koskimies-Hellmans (2008) skriver att forskning har visat att de flesta bilderböcker som 

berör temat döden, förlust och barns sorg följer ett visst mönster och präglas av ett visst 

narrativ. Det är böcker där svårbegripliga och smärtsamma ämnen förklaras med en stark 
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didaktisk berättarröst, oftast en vuxens. Böckerna skrivs i terapeutiska syften och kan ofta 

innehålla religiösa inslag, där man fokuserar på att besvara frågor om varför man dör, hur 

döendet går till och vad som händer efter döden (2008:197).  

   Söderberg (2013) har under sin karriär som litteraturforskare undersökt hur död och sorg 

framställs i bilderböcker. Hennes undersökning sträcker sig från mitten av 60-talet fram till 

idag och fokuserar på nordisk barnlitteratur. I detta bilderbokslandskap så har hon navigerat 

med hjälp av frågeställningar om vilka det är som dör i bilderboken och varför, hur sorg och 

saknad kan se ut samt vilka budskap om döden som förmedlas. 

   Resultatet av hennes undersökning visar bl.a. att i bilderböcker om döden från mitten av 60-

talet och fram till 80-talet så är det mestadels äldre människor och husdjur som dör i 

bilderböcker. Vanligaste dödsorsaken är ålder och åldersbaserad sjukdom. Det handlar om 

människor som levt färdigt och fullbordat sina liv, vilket Söderberg tolkar som att man genom 

böckerna försökte förmedla en betryggande logik där de äldsta dör först, alltså kommer barnet 

och dess föräldrar leva länge. I bilderböcker från samma period är man också väldigt försiktig 

med hur man väljer att gestalta sorg. Illustrationerna kan visa att någon har gråtit eller fäller 

några tårar. De få böcker som vågande gestalta sorgens mer ångestladdade reaktioner 

(förtvivlan, vrede, depression) mötte skarp kritik då det fanns en rädsla för att det skulle 

skrämma barnen.  

   Från slutet på 80-talet så är det fortfarande mest äldre släktingar och husdjur som avlider i 

barnböcker. Men dödsorsaken har blivit mer varierad. Döden har tillåts bli modigare, lite 

grymmare. Idag är det inte bara äldre som dör i bilderboken, utan även unga vuxna och barn. 

Det finns också mer tragiska, dramatiska orsaker som återges i bilderböckerna, t.ex. 

självmord, plötslig spädbarnsdöd, barmhärtighetsmord m.m. Samtidigt har sorgen och 

saknaden som gestaltas i böckerna börjat uttryckas i alltmer expressiva, poetiska och 

psykologiskt djupgående sätt. Sorg och saknad förmedlas samtidigt ofta som något man 

upplever tillsammans.  

   Himlen som en andlig dimension och idén om änglar är, utan att vara specifikt knutet till 

kristna värderingar, en återkommande föreställning. En annan är att de döda lever kvar i våra 

minnen. Just minne och minnesarbete är viktiga motiv i bilderboken om döden, och att 

minnesarbetet kring de saknade kan ske på många olika sätt. Karaktärer kan i böckerna t.ex. 

förknippa föremål, platser, handlingar eller dofter med den saknade. Som en del av sitt 

resultat lyfter hon även barns lek som ett centralt tema i många av böckerna. Hon har i sin 

studie kunna urskilja en bild där sörjande barn genom lek bemästrar sin situation och 

bearbetar det inträffade. Barn går på begravning i sin piratkostym och det finns barn som 
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entusiastiskt går in i rollen som begravningsentreprenör. 

   Sammanfattningsvis lyfter Söderberg (2013) att döden i bilderboken kan vara gravallvarlig, 

men den kan också vara vacker, poetisk och humoristisk. Bilderboken om döden speglar och 

förhåller sig till sin tids barnsyn och syn på döden. I materialet som studerats har hon sett en 

tydlig utveckling där barn ses som alltmer kompetenta att ta itu med och bearbeta död och 

förlust.  

 

2.2.3 Ledsna barn leker – skildringen av lek i barnlitteratur 

Koskimies-Hellman (2008) har skrivit en avhandling där hon analyserar vilka 

karaktärsskildringar och former av inre landskap som skildras i bilderböcker utgivna i 

Sverige och Finland mellan åren 1976 och 2005.  Lekens aspekter behandlas till stora 

delar i arbetet. Författaren har i sin undersökning kunnat urskilja hur leken ofta används 

inom barnlitteratur för att representera en förskönad och nostalgisk bild av barndomen, 

den s.k. ”idylliska barndomen”. I dessa berättelser rymmer lekarna inslag av spänning 

och fara, men slutar alltid med en lycklig återförening i det trygga hemmet (2008:195). 

Lekskildringar i bilderböcker även kan ha djupare och mer allvarliga funktioner, där 

sorg och förlust utgör lekens utgångspunkter, men att dessa skildringar är sällsynta.  En 

av böckerna som Koskimies-Hellman (2008) anser skildra leken ur ett mer allvarligt 

perspektiv är Resan till Ugri-La-Brek av Anna-Clara och Thomas Tidholm. Berättelsen 

centrerar kring två barn, Hinken och Myran, som genom lek bearbetar förlusten efter det 

att deras morfar avlidit. Många frågor uppstår i samband med morfaderns död, frågor 

som de vuxna i barnens närhet undviker att besvara. Med hjälp av leken och sin egen 

fantasi börjar barnen själva fylla i de luckor som uppstått. Hinken och Myrans lek, där 

de ger sig iväg till världens ände för att hitta sin försvunna morfar, skildras i boken som 

både utmattande och obehaglig, men samtidigt nödvändig för barnens bearbetning av 

sin förlust (2008:200). 

   Andersson & Druker (2008) skriver att skildringar av barns lek och drömmar i 

barnlitteratur utgör en möjlighet att utmana rådande ideal och beskriva förändringar. 

Barns lek ska förstås som en del av det samhällskontext som den utspelas inom, därmed 

speglar leken tiden och de rådande ideologierna gällande barnet och barnlitteraturen. 

Leken erbjuder barn en möjlighet att utforska gränser, bearbeta konflikter och iscensätta 

olika situationer och händelser. Men framför allt erbjuder leken handlingskraft och makt 

– makten som förser barn att våga möta svårigheter och rädslor eller bete sig på olika 

sätt som inte är legitimerade i verkligheten (2008:8) 
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3. Teoretiska perspektiv 

Följande avsnitt inleds med en förklaring av begreppet ideologi, då min studie kommer 

utgöras av en ideologianalys. Jag har valt att bygga denna analys på ett sociokulturellt 

perspektiv och anknytningsteorin där jag även valt att ha med begreppen barnperspektiv och 

barns perspektiv, då dessa perspektiv utgör en viktig utgångspunkt när man analyserar 

barnlitteratur. 

 

3.1.1 Ideologi 

Under kapitlet metod kommer jag redogöra innebörden av en ideologianalys mer ingående. 

Men för det krävs en förförståelse av begreppet ”ideologi”. Begreppet ideologi kan förklaras 

enklast genom att först redogöra för idé-begreppet. Bergström & Boréus (2000) skriver att en 

idé kan betraktas som en tankekonstruktion som utmärks av en viss kontinuitet (2000:148). 

Tidstypiska idéer om sociala fenomen är t.ex. föreställningen om att dagens samhälle är 

jämställt gentemot att den styrs utifrån underliggande patriarkala strukturer. Idébegreppet är 

svårt att avgränsa och definiera, samtidigt som det ibland är svårt att skilja från 

ideologibegreppet. I många ideologidefinitioner ser man istället på idéer som ingående 

komponenter av en ideologi (a.a.). 

   Begreppet ideologi är mångtydigt och används ständigt med olika innebörder. Men den 

utmärkande definitionen av en ideologi är att den innehåller olika påståenden om 

verkligheten. Bergström & Boreus (2005) framhäver att man idag uppfattar ideologier som en 

sammansättning av idéer som alla berör politik eller samhället på olika sätt (2005:150f). 

Ideologin består av en synlig del (den manifesta ytan) och en underliggande latent del (den 

dolda ytan) (2005:165).  

 

3.1.2 Barnperspektiv och barns perspektiv 

Barnperspektivet och barns perspektiv är i grunden vitt skilda begrepp men båda handlar om 

att ha barnet i fokus.  

   Ett barnperspektiv är perspektivet som intas när vuxna människor försöker bilda en 

förståelse för barns uppfattningar, handlingar och tankar om sin livsvärld. Barnperspektiv 

används av många olika människor i olika sammanhang, t.ex. inom forskning eller inom 

ramarna för politiska beslut (Halldén, 2007:171). Andersson (1995) skriver att om man 

arbetar med barn är det extra viktigt att i stunder av förlust och krisartade situationer sätta sig 

in i hur barn i olika åldrar tänker och reagerar (Andersson, 1995:7). Man försöker, så 
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realistiskt som möjligt, att se världen från barnets ögon genom empiriska studier och 

vetenskapliga teorier. Barnperspektivet ska dock förstås som ett vuxenperspektiv som, trots 

sin barncentrering, alltid kommer representera vuxnas objektifiering av barn (Sommer, 

Pramling & Hundeide, 2011:42–48).  

   Barns perspektiv, i jämförelse med barnperspektivet, handlar om barnet som central aktör i 

sin värld. Här representeras barnets erfarenheter, uppfattningar och förståelse av sin livsvärld. 

Detta perspektiv är vad vuxna eftersträvar att förstå via barnperspektivet, men ska samtidigt 

förstås som ett perspektiv vi aldrig kommer kunna inta helt, i egenskap av att vara just vuxna 

(a.a.). Det handlar om att urskilja vem det är som formulerar perspektivet, är det ett barn eller 

någon som företräder barnet?  (Halldén, 2007:170). 

   En förståelse av dessa skilda men ändå relaterade begrepp är viktiga när man ska analysera 

barnlitteratur. Nikolajeva (2004) betonade i sin studie att ”barnlitteratur är litteratur om och 

för barn, men – med ytterst få undantag – inte av barn” (2004:16).  

   Barnlitteratur är alltså litterära verk med barn som målgrupp, men som är skrivna av vuxna. 

Den asymmetriska maktpositionen mellan barn och vuxna är enligt författaren en definitiv 

regel som i olika former avspeglas i all barnlitteratur: 

 

Barnlitteratur skrivs av en social grupp för en annan social grupp, av en grupp som har 

makt för en grupp som är maktlös och förtryckt, ekonomiskt och ideologiskt. Barn i alla 

världens samhällen saknar ekonomiska resurser, saknar rösträtt och är beroende av vuxna 

på alla tänkbara sätt. Det är uppenbart att detta faktum måste sätta sin prägel på 

barnlitteraturens tematik, utformning och ideologiska innehåll (Nikolajeva, 2004:16). 

 

Andersson & Druker (2008) skriver instämmande att barnlitteratur handlar om barn, 

men att den samtidigt på många olika sätt speglar vuxnas bild av barnet och vad 

barndomen innebär. Barnlitteraturen utgör en arena där begrepp som barn och barndom 

definieras, omförhandlas och ifrågasätts (2008:7).  

 

3.1.3 Anknytningsteori 

Bowbly’s anknytningsteori beskriver den tidiga känslomässiga relationen mellan barn och 

vuxen. Det är en generaliserande teori som inte uttrycker något specifikt om det enskilda 

barnet, utan om barn i allmänhet. Anknytningen börjar från det att barnet föds och inleder 

kontakt med omvärlden. Anknytandet och dess utveckling är uppdelat i flera olika stadier, där 

barnet först relaterar till alla vuxna i närheten, oberoende av person, för att sedan etablera 
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målinriktade och unika relationer till enskilt utvalda personer (Hwang & Nilsson, 

2011:36,60). En nära anknytning till andra människor, men framförallt föräldrarna, utgör 

enligt Bowlby (1994) den trygga basen, från vilken barnet kan orientera sig ut i världen och 

sedan återvända, med vetskapen om att bli välkomnat och omhändertaget när det väl kommit 

hem. Den trygga basen sträcker sig ända ut i vuxenlivet, men ju äldre barnet blir desto längre 

bort och i längre tidsperioder vågar barnet befinna sig utanför trygghetens bas. En individ som 

känner sig trygg kan utan bekymmer avlägsna sig från bindningsgestalten för att undersöka 

sin omvärld. Men blir individen orolig, ängslig eller trött så föds en längtan till närhet och den 

trygga basen.  

   Bowlby (1994) skriver att man lätt tar den trygga basen för givet. Det är först när man 

upplever den trygga basen som hotad eller raserad, t.ex. i samband med dödsfall, som man 

inser hur oerhört betydelsefull den har varit för ens emotionella stabilitet (1994:28).  

   Vidare betonar Bowlby att det idag existerar ett beaktansvärt antal studier som bekräftar 

anknytningens roll för barnets utveckling. Bindningsmönstret som barnet utvecklar under åren 

före sin mognad – spädbarnstid, barndom och tonårstid, påverkas djupt av föräldrarnas (eller 

föräldragestalters) sätt att bemöta och behandla barnet. Om barnet under sin uppväxt känner 

tillit till sin omgivning så utvecklar det ett tryggt bindningsmönster mot andra människor, 

medan barn som ignoreras och negligeras av sin omgivning lär sig att omgivningen inte är att 

lita på (1994:152ff).  

   Anknytningsteorin är en viktig utgångspunkt för min studie eftersom den berättar något om 

barns olika förmågor att hantera förluster av olika slag. Barns anknytning till den avlidne har 

stor betydelse för deras kommande sorgearbete. Dessutom är barn som växer upp med någon 

form av otrygg anknytning försedda med en mer bristande handlingsberedskap, skulle en 

förlust inträffa (Lennéer Axelson, 2010). 

 

3.1.4 Sociokulturellt perspektiv 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv handlar i stort om interaktionens betydelse för barns 

utveckling. Grunden i teorin är att barn utvecklas och formas i mötet med personer i sin 

omgivning (vuxna och andra barn). Vygotskij syn på utveckling är att den är konstant. Det är 

inget som är begränsat till barn utan alla människor utvecklas. Lärande och utveckling är 

människans naturliga tillstånd. 

    Mediering är ett grundläggande begrepp i den sociokulturella traditionen. Mediering är när 

människor använder redskap eller verktyg för att förstå och agera i sin omvärld (Säljö, 2010). 

Mediering sker antingen genom språkliga eller fysiska redskap, men ofta använder man den 
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mer allmänna termen kulturella redskap. Ett kulturellt redskap är alltså en kombination av det 

språkliga/intellektuella och det materiella/fysiska. När vi läser och använder oss utav böcker 

så medierar vi med hjälp av boken som kulturellt redskap för att erövra nya kunskaper och 

färdigheter. 

   Språket som medierande redskap har en särställning för människans möjlighet att göra sig 

förstådd och att förstå andra. Genom språket blir verkligheten begriplig (Säljö, 2010).  

Språk som medel för kommunikation kan användas i olika former såsom tal, skrift, bild, 

tecken osv. Alla former av kommunikation har dock samma funktion och syfte, nämligen att 

ge uttryck för något och förmedla ett budskap. Samtidigt menar Vygotskij att språket har en 

nära relation till tanken. Genom språklig mediering blir vi delaktiga i vår kultur och omvärld, 

som när barn erövrar språket i samspel med personer i dess närhet (Säljö, 2010:187–190).  

    En annan viktig del i det sociokulturella perspektivet är idén om den proximala 

utvecklingszonen, nämligen att barn lärande gynnas av att befinna sig tillsammans med mer 

erfarna barn och vuxna. Den proximala utvecklingszonen utgör nästa steg i utvecklingen för 

barnet. Genom stöttning och guidning av mer erfarna barn och vuxna så kan barnet erövra 

nästa nivå i lärandet. Det som barnet inledningsvis behövde hjälp för att klara av, kan det så 

småningom genomföra på egen hand (2010: 193f).  
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4. Metod 

Arbetet bygger på en analys av ett urval barnböcker som behandlar uppsatsens aktuella teman. 

Med hjälp av ideologianalys som litteraturanalytisk metod så kommer jag att försöka besvara 

uppsatsens olika frågeställningar genom att ställa tidigare forskning och teori om barn i sorg 

gentemot innehållet i de barnlitterära verken som valts ut. Analysen kommer att behandla 

både den skriftliga textens innehåll samt informationen och känslorna som förmedlas genom 

böckernas illustrerade bilder.  

 

4.1 Genomförande 

I sökandet efter relevant litteratur under urvalsprocessen har jag använt mig av LIBRIS 

söktjänster och gjort ett flertal besök till universitetsbiblioteket där jag även tagit hjälp av 

bibliotekarier. Jag har gjort en utökad sökning via universitetsbibliotekets hemsida där jag 

filtrerat ut skönlitterära böcker med döden som ämne, där barn och ungdomar är målgruppen. 

Jag har även använt mig av olika akademiska databaser tillhandahållna av universitetet samt 

sökt upp recensioner av ett flertal böcker via sökningar på google.se. 

 

4.2 Metodval 

Vald metod för studien är en ideologianalys. Metoden är en av många samhällsvetenskapliga 

metoder där man analyserar hur texter kommunicerar.  

   Metoden går ut på att man noggrant läser in sig på texter för att synliggöra de idéer och 

ideologier som texten uttrycker. I min analys tolkar jag ideologibegreppet som en koppling till 

de kunskaper och värderingar som barnlitteraturen förmedlar utifrån ett samhällsperspektiv. 

Mer specifikt fokuserar jag på vilka kunskaper om död och sorg som förmedlas, tillsammans 

med en fokus på hur barnet skildras i böckerna. En ideologianalys handlar om att synliggöra 

underliggande värderingar, en verksamhet där det osynliga görs synligt. Analysen består av 

tre steg. Det första steget är att analysera både text och bild. Det andra steget är att göra den 

dolda delen begriplig, vilket sker genom att ställa frågan om vilken verklighet texten skildrar. 

Det tredje steget av ideologianalysen handlar om att slutföra begripliggörandet genom att sätta 

in texten i en kontext. Vem vänder sig denna text till? Vilken talan anser den sig föra? Vilka 

åsikter avgränsar den sig mot? Ideologin får ingen innebörd om dess påståenden inte relateras 

till ett sammanhang och en tid, därmed blir det tredje steget avgörande för att göra analysens 

helhet begriplig (Bergström & Boréus, 2005:168f). 
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4.2.1 Parametrar som analysverktyg 

Jag kommer i min analys använda mig av dimensioner eller parametrar som analysverktyg. 

Konsekvent kommer termen parametrar att användas. Parameter eller dimensionsanalys är ett 

vanligt instrument i analyser där man vill skilja ut olika värderingar inom en ideologi 

(Bergström & Boréus, 2005:164f).  

  Parametrarna för denna analys är framtagna och anpassade utifrån innehållet i mitt urval av 

barnlitteratur.  

Följande parametrar som används i samband med besvarandet av studiens frågeställningar är:  

 Den konkreta döden – den abstrakta döden 

Vid analysen av denna parameter ser jag till både text och bild som helhet i litteraturen. Så 

sakligt som det går granskar jag hur döden och själva döendet framställs i det valda 

materialet. Förmedlas kunskap om döden på ett konkret sätt? (biologisk, naturlig, jordfäst) 

eller på ett abstrakt sätt? (sover en evig sömn, rest bort, är på en annan plats) 

 Kristeoretiskt perspektiv– individualistiskt perspektiv på sorg 

Här analyseras hur sorg och sörjandet framställs i det valda materialet. Vid analysen av denna 

parameter kommer jag förhålla mig till både text och bild. Kan man urskilja bestämda faser i 

hur karaktärer sörjer eller framställs sorgearbetet som något personligt och unikt för 

individen?   

 Det kompetenta barnet – det beroende barnet 

När jag utgår från denna parameter ser jag till både text och bild. Här är syftet att analysera 

hur barns aktörskap tolkas utifrån det valda innehållet. Framställs barnet som kapabelt att 

bearbeta sin egen sorg eller är barnet beroende av stöden från sin omvärld? 

 

4.2.2 Urval och avgränsning 

Litteraturanalysen kommer att avgränsa sig till böcker riktade mot barn i förskoleåldern som 

på något sätt skildrar barn som befinner sig i sorg eller kommer i kontakt med döden. Urvalet 

består av böcker som getts ut åren mellan slutet på nittiotalet och idag, mer specifikt mellan 

1999 och 2011. Anledningen till varför jag valt att sortera ut äldre barnlitteratur var intresset 

att utforska huruvida innehållet i tidsenlig barnlitteratur speglar dagen barnsyn, därmed var en 

avgränsning nödvändig. 

   Förvånansvärt många barnlitterära verk med döden som tema har publicerats de senaste 

åren. För att få mer nyanserad och intressant analys har jag i mitt sökande specifikt valt ut 

böcker som skiljer sig från varandra på flera punkter, bl.a. när det gäller böckernas 

huvudperson(er), vem det är som dör, dödsorsaker och utifrån olika sociokulturella och 
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anknytningsteoretiska faktorer såsom familjesituationen, relationen till den döde och 

omgivningen.  

 

4.3 Etiska aspekter 

Som läsare av barnlitteraturen har jag som individ stor påverkan när det kommer till 

tolkningen av innehållet i böckerna. Min förförståelse och mina tidigare erfarenheter kommer 

sannolikt att spela en stor roll i hur jag tolkar och uppfattar innehållet i böckerna och dess 

teman. Det påverkar vad jag väljer att lyfta upp ur böckerna, likväl påverkar det vad jag 

eventuellt förbiser. Min tolkning och analys av innehållet får stå för mig, sannolikheten är att 

den kan skilja sig från hur andra hade uppfattat och tolkat samma innehåll.  

   Utifrån arbetets syfte och frågeställningar har jag tillsammans med valet av metod försökt få 

denna studie att uppfylla en god standard av validitet och reliabilitet. För att försäkra detta har 

jag använt mig kontinuerligt av samma fastställda parametrar på alla åtta barnböcker under 

datainsamlingen.  
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5. Presentation av material 

I det följande kommer jag presentera det valda materialet i bokstavsordning. Jag kommer ge 

en introduktion till innehållet i varje bok genom en kort beskrivning av karaktärerna och 

handlingen. 

 

5.1 Dödenboken – Pernilla Stalfelt (1999, 2011) 

Denna faktabok tar upp många frågor och tankar om döden som barn kan tänkas bära runt på. 

Från konkreta funderingar om hur den döde ser och varför man dör, till mer filosofiska frågor 

rörande vad som kan tänkas hända när man dör. Författaren använder humor för att 

avdramatisera samtalet om ett svårt ämne.  

 

5.2 En stjärna vid namn Ajax – Ulf Stark & Stina Wirsén (2007) 

I denna berättelse får vi följa pojken Johan och hunden Ajax. Sedan Johan föddes har Ajax 

alltid funnits där vid hans sida. Medan åren går får läsaren följa deras vänskap och se Johan 

växa upp. Från tiden då Ajax drog lille Johan runt på en pulka, till en tid då Ajax är så trött 

och gammal att han inte längre orkar någonting. En dag dör Ajax. Då beger sig Johan ut på en 

resa genom världsrymden för att hitta honom. 

 

5.3 Flickan och kajorna – Riitta Jalonen & Kristiina Louhi (2005) 

Innehållet i denna bok förmedlas via monologer. Huvudpersonen, Flickan, står under ett träd 

fullt med kajor intill en tågstation medan hennes mamma är och köper biljetter inför en resa. 

Under trädet tänker Flickan på hur det är att minnas och att sakna något. Hon tänker tillbaka 

på minnen av sin pappa som levde och nu är död. Hon undrar hur det känns för träden när 

kajorna plötsligt flyger sin väg för att kanske aldrig återvända. 

 

5.4 Jordgubbspojken och Himmelspappan – Gunilla Stierngren (2009) 

Denna bok skildrar en pojkes förlust av sin pappa. Under åren från hans födsel får läsaren 

följa pojken och pappan i deras kärlek till varandra. Från att ha läst godnattsagor, sparkat 

fotboll och spelat musik med pojken, till en sommar då pappan inte längre orkar någonting. 

Till slut kom beskedet att pappan har slutat att andas. Efter begravningen får läsaren följa hur 

mamman och framförallt pojken hanterar förlusten av sin far.  

   Bokens andra hälft utgörs av en handledning till personal inom förskola och skola som 

handlar om bemötandet av barn i sorg.  
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5.5 Lilla Döden hälsar på – Kitty Crowther (2011)  

I denna bok är Döden huvudpersonen. I bokens inledning får vi följa Döden i sin vardag. Hon 

är både blyg, försiktig och varsam men blir bemött av rädsla varje gång hon knackar på hos de 

som har dött. En dag knackar Döden på för att hämta flickan Elsewise, som blir glad över att 

Döden äntligen har kommit.  

 

5.6 Min farfar och lammen – Ulf Nilsson & Jens Ahlbom (1999) 

Boken handlar om hur Harald och hans lillasyster Ida bearbetar förlusten av deras farfar. 

Deras farfar dog plötsligt under en sjukhusvistelse vilket öppnar upp för många frågor hos 

barnen. Samtidigt föddes ett lamm på gården. Vi får följa barnen och deras familj i sorgen och 

i planeringen av den kommande begravningen. 

   Denna bok är utgiven av Sveriges Begravningsbyråers Förbund och är ges vanligen ut till 

barnfamiljer i samband med en anhörigs död.  

 

5.7 Mitt svarta liv – Amanda Eriksson (2007) 

Berättelsen börjar och slutar med en begravning. Under en avlägsen släktings begravning 

börjar ett barn fundera över hur begravningar går till, från den sorgliga avskedsceremonin till 

det roliga ”kalaset” som följer. Barnet bestämmer sig för att själv anordna en begravning, 

vilket passar utmärkt då hennes morfar just hittat en död mus i källaren. 

 

5.8 När Farfar blev ett spöke – Kim Fupz Aakeson & Eva Eriksson (2004) 

Berättelsen handlar om Erik som mister sin farfar. Han försöker hantera tomheten och sorgen 

efter förlusten, samtidigt som omvärldens ambivalens förvirrar honom. Mamman hävdar att 

Farfar har blivit en ängel, pappan hävdar att Farfar har blivit till jord. Men båda har ju fel, för 

en natt sitter Farfar på Eriks byrå. 
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6. Resultat och Analys 

Nedan följer analys och resultat om min undersökning i hur död, sorg och barns aktörskap 

skildras i det valda materialet. Inledningsvis kommer jag presentera resultat och analys av 

barnlitteraturen genom en uppdelning i olika teman som relaterar till mitt syfte och mina 

frågeställningar. Därefter presenteras den valda barnlitteraturens relativa positioner på 

parametrarna i en femgradig skala. 

 

6.1 ”Han har drömt sig till himlen” – att prata om döden i abstrakta formuleringar 

Det går att lyfta flera exempel ur det valda materialet där dödens innebörd förmedlas genom 

användandet av ett abstrakt eller symboliskt språk. Man talar i metaforer eller använder ord 

som även har andra betydelser. När Johans hund dör i boken En stjärna vid namn Ajax är 

förklaringen följande: 

 

En kväll när Johan är sju vill Ajax inte vaknar mer. Han har drömt sig till himlen, säger mamma. 

Där får han leka och äta himlamat varenda dag (Stark & Wirsén, 2007: saknar sid nr). 

 

Tidigare skrev jag om Fahrman (1993) som lyfter att det ofta är osäkerheten inför svåra 

samtal som gör att vuxna pratar om döden genom abstrakta formuleringar och metaforer, 

istället för att välja ett konkret och ärligt tillvägagångssätt (1993:48). Formuleringar likt ”inte 

vaknar mer” och ”drömt sig till himlen” kan få negativa konsekvenser för barns uppfattning 

om vad som har inträffat. Ett missförstånd kan t.ex. leda till en ökad ångest för barnet inför att 

somna. I boken Min farfar och lammen kan man istället granska ett mer gripbart och ärligt sätt 

att förmedla dödens innebörd: ”Han är död, sa mamma till mig. Vi måste förstå att Harald är 

död” (Nilsson, 1999). 

   Boken Flickan och kajorna innehåller en beskrivning som går att tolka som en förening av 

det konkreta med det abstrakta. Där förmedlas dödens innebörd på följande sätt:  

 

Pappa begravdes i jorden. Mamma sa att det bara är kroppen som hamnar i graven och hon 

förklarade att kroppen är det som man kan röra vid med sin hand. Det viktigaste hos människan 

är själen, så sa mamma, och själen hamnar överhuvudtaget inte i graven. Man kan inte röra vid 

själen med handen. Pappa är antagligen nu en själ (Jalonen & Louhi, 2005:30). 
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En bok som tar upp problematiken med dubbla budskap från omgivningen är När farfar blev 

ett spöke. Boken börjar med att Erik får beskedet om sin farfars död. När han på kvällen söker 

tröst så försöker hans mamma lindra smärtan.  

 

På kvällen satt Eriks mamma på hans säng och sa: ”Farfar är uppe i himlen.” 

”I himlen?” sa Erik och försökte föreställa sig det. 

”Han har blivit en ängel”, sa mamma. 

”Jaså?” sa Erik, men kunde inte se Farfar framför sig. Farfar med vingar? Farfar i vit kåpa? 

”Hjälper det inte lite att tänka så?” frågade Eriks mamma och smekte honom på kinden. 

”Näe!” sa Erik. ”Inte alls.” (Kipz Aakeson & Eriksson, 2004:2). 

 

Senare, när Erik och hans föräldrar är på begravning, tänker Erik mycket på sin farfar som 

ligger där i kistan. Då får han en annan bild av döden förmedlad via sin far. 

 

”Vad gör de med honom sedan?” viskade han. 

”Farfar ska ner i jorden”, sa Eriks pappa och höll om honom. 

”Där nere blir han till jord och försvinner”. 

Erik försökte föreställa sig hur Farfar blev jord. Det var svårt. 

Ingenting passade. Varken det Eriks mamma hade sagt om änglar eller det Eriks pappa hade 

sagt om att bli jord (2004:3f). 

 

Här tolkar jag att boken tydligt, genom att inta Eriks barnperspektiv, beskriver hur förvirrande 

det kan bli när barn försöker konkretisera blandade budskap från omgivningen. Björklund och 

Eriksson (2000) betonar att vuxna ska ta barns upplevelser på allvar och betrakta det sörjande 

barnet utifrån ett barnperspektiv. Samtidigt måste barnet få veta vad som hänt, utan att den 

vuxna försöker dämpa smärtan genom att dölja eller hitta på något som inte stämmer 

(2000:50).    

 

6.2 ”Nu andas inte pappa längre – den konkreta döden 

I boken Jordgubbspojken och Himmelspappan när pojken får beskedet om faderns död 

förmedlas dödens innebörd på följande sätt: 

 

”Nu andas inte pappa längre”, sa farfar. 

”Hans kropp är stilla och hans röst är tyst”, sa mamma. 

”Han kan inte läsa sagor. Inte sjunga. Inte spela dragspel och inte spela fotboll”, tänkte 

pojken. Ingenting kunde han (Stierngren, 2009:23). 
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Ovanstående citat tolkar jag som en mer konkret förmedling över dödens innebörd. Den som 

är död kan inte längre utföra aktiviteter med barnet, prata eller röra sig. Kroppen har upphört 

att fungera. Dyregrov (1994) lyfter kunskapen om döendets biologiska innebörd som viktig 

för att barnen ska kunna konkretisera döden.  Barnet behöver inse att alla livsfunktioner har 

upphört och att den döde inte kommer tillbaka (1994:20ff).    

   I böckerna Min farfar och lammen, När farfar blev ett spöke och En stjärna vid namn Ajax 

så är dödsorsaken åldersrelaterad, vilket blir ett sätt att konkretisera döden ur ett biologiskt 

perspektiv. I de förstnämnda titlarna dör farföräldrarna plötsligt som följd av problem med 

hjärtat, vilket ofta sker i samband med hög ålder. I En stjärna vid namn Ajax blir skildringen 

av döden mer suggestiv. Där får vi följa Johan och Ajax under många år och se kontrasterna 

öka mellan vännerna, där Johan växer och blir större medan Ajax blir äldre och tröttare. 

Tidens lopp går att tydligt urskilja i texten, men gör sig tydligast i bokens illustrationer. 

    

 

                     Bild 1 (Stark & Wirsén, 2007)                                Bild 2 (a.a.) 

 

Skildringarna av döden i dessa böcker styrker delvis det som Söderberg (2013) hävdar är 

vanliga motiv i bilderböcker av denna kategori, att den vanligaste dödsorsaken som skildras är 

åldersbaserad och att förlusten ofta handlar om äldre människor och husdjur som dött. Detta 

motiv var som vanligast under åren mellan sextio- och åttiotalet, där Söderbergs tolkning är 

att böckerna förmedlade en form av trygghet där döden oftast drabbar gamla människor eller 

ens husdjur.  

   Dödenboken behandlar döden till stor del ur en biologisk synpunkt. Boken förmedlar 

budskapet att döden förr eller senare drabbar allt levande, från växter och djur till människan. 

Boken är en väldigt övergripande redogörelse över allt som har med döden att göra, där man 

tar upp många olika synsätt kring döden. Bl.a. förmedlas kunskapen om att döden även kan 

drabba barn och unga: 
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Det är inte så vanligt att man dör när man är ung.  

Men ibland händer det i alla fall. 

Det kan vara så att man får en farlig sjukdom som kan göra att man dör… 

eller att det händer en olycka, till exempel en bilolycka. 

Ibland kan det till och med vara så att en bebis kan vara död när den föds (Stalfelt, 2011:5). 

 

6.3 ”Piratkostymer och begravningar” – lek och ritualers roll för barns bearbetning 

6.3.1 Att leka begravning 

I boken Mitt Svarta Liv är leken ett tema som genomsyrar hela berättelsen. Bokens inledande 

scen är en pågående begravning där huvudpersonen deltar tillsammans med hennes mormor. 

Den som begravs är kusinen till flickans mormor, men mer än så förmedlas inte. Redan under 

begravningen ges det sken av barnets lekfullhet via valet av kläder: 

 

Alla i kyrkan hade mörka kläder. 

Det ska man ha för att visa sin sorg. 

Jag hade min svartvita piratkostym på mig (Eriksson, 2007: saknar sid nr). 

 

Boken behandlar inte flickans sorg nämnvärt utan fokuserar mer på hennes stora nyfikenhet 

och fascination för begravningen som social händelse, och hur den ger plats åt både känslor 

av sorg och glädje. Under själva begravningen uppmärksammar flickan den sorgsna 

stämningen. Men efteråt så upplever hon istället hur stämningen lättas, ”Det är det konstiga 

med begravningar. Först är det sorgligt. Och sen träffar man roliga släktingar man inte sett på 

länge. Då måste man ju skratta en stund” (Eriksson, 2007). 

    Efter begravningen följer flickan med hem till sin mormor, där hon berättar storartat om hur 

hon upplevde begravningen.  

 

Alla var där! Först var det sorgligt och vackert och sen var det roligt och då fick man tårta. 

Jag vill också ha en begravning! (Eriksson, 2007) 

 

Flickans morfar tar tillvara på hennes fascination och föreslår att hon arrangerar en 

begravning åt en död mus som han nyligen hittat i källaren. Läsaren får följa flickan i hennes 

planering och det slutliga genomförandet av den döda musens begravning. Flickan träder 

fullständigt in i rollen som begravningsentreprenör och bjuder in nära vänner och föräldrar. 

Hon informerar dem om begravningens tid och plats och är tydlig med att man ska dyka upp i 

mörka kläder. När en av vännerna ställer sig frågande svarar flickan bestämt ”för att det är en 

sorglig dag” (Eriksson, 2007).  
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När det väl var dags för begravningen så trädde flickan in i en ny roll där hon valde att agera 

som präst. Det är under genomförandet som lekens realitet och tanken om att dö gör ett starkt 

intryck på barnet, vilket skildras i bild 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3. (Eriksson, 2007) 

 

- Vi har samlats här idag för att ta farväl av en mus som … som… 

Plötsligt blev det svårt att prata. Det sved i ögonen och munnen kändes torr.  

Vad sorgligt att dö tänkte jag. Egentligen. 

Stackars musen. Nu skulle den ner i den mörka, kalla jorden.  

Utan kompisar eller familj. 

- Vänta ett tag, sa jag och sprang in i köket (Eriksson, 2007). 

 

Barnets inlevelse och känslomässiga reaktion på tankarna om döden blir överväldigande 

vilket gör att hon väljer att omedelbart kliva ur rollen och avbryta begravningen. Hennes 

morfar kommer efter för att trösta och inleder sedan ett samtal med flickan om döden.  

 

- Vet du, sa han, en del tror att man kommer till ett paradis när man dör. Andra tror att man 

bara försvinner. Och vissa tror att ens tankar och drömmar föds på nytt i en annan 

människa. Eller i ett djur” (Eriksson, 2007). 

 

Här förmedlas en syn på döden som innebär ett stort utrymme för flickans egen tolkning och 

fantiserande om döden. 

   Flickan väljer att fullfölja begravningen. Alla sjunger tillsammans några psalmer och 

därefter dukar flickans mormor upp med saft och bullar. Flickan engagerar sedan de andra 

barnen i nya rollekar där barnen testar på hur det kan vara att födas på nytt som något annat: 
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Vet du, när jag dör ska jag bli en vildhäst i Mongoliet! 

- Ja! Jag blir en apa i Indien, sa Emma. 

- Och jag är en mygga i Grekland, sa José. 

Vi övade ett tag (Eriksson, 2007) 

 

Tidigare har jag lyft upp barns lek som värdefull för deras förmåga att skapa en förståelse för 

och bearbeta svåra händelser. Det är i leken som barnet vågar och orkar möta det svåra. 

Dyregrov (1994) har bl.a. lyft upp lekens betydelse för sörjande barn i samband med 

förlusten. När barn drabbas av förlust är detta oftast något som kommer spegla sig i leken 

under den närmaste tiden. Genom den skapas en djupare förståelse av det skedda (Dyregrov, 

1994:35). Leken blir en plats dit barnet kan gå för att bearbeta och reproducera det upplevda 

och en plats där de får uttrycka sina känslor på egna villkor.  

   I leken använder sig barn av tolkande reproduktion för att begripliggöra och konkretisera 

alla intryck och signaler som skickas från omvärlden. I leken omtolkas samhällets regler och 

bestämmelser och reproduceras sedan till ett innehåll anpassat för lek. I Mitt Svarta Liv tolkar 

jag både berättelsen och flickans agerande som ett tydligt exempel på hur användandet av 

tolkande reproduktion kan bedrivas i praktiken. Den tolkande reproduktionen blir ett redskap 

som skapar ett sammanhang för barns förståelse av sin livsvärld (Löfdahl, 2007:18). 

Genom att träda in i rollen som begravningsentreprenör och sedan präst så skapar barnet nya 

möjligheter att återuppleva och utforskar hur begravningar går till. Som en ytterligare 

konsekvens fick flickan genom leken möjlighet att bemöta den egna ängslan inför döden. 

Efter samtalet med sin morfar använder hon sedan den förmedlade kunskapen om döden och 

reproducerar även det till ett innehåll att använda i leken.  

 

6.3.2 Att ta avsked – ritualernas roll i Min farfar och lammen 

I totalt fyra av åtta böcker ur det valda materialet så skildras begravningen på något sätt. Från 

den lekfulla skildringen i Mitt Svarta Liv, till ett barns perspektiv I boken När farfar blev ett 

spöke, där Erik summerar sin syn på begravningen på följande sätt: ”Farfar begravdes i en 

kyrka. Där var en präst, klädd i en svart kåpa, som höll ett långt och inte särskilt roligt tal om 

farfar” (Fupz Aakeson & Eriksson, 2004). I Jordgubbspojken och Himmelspappan nämns inte 

pappans begravning i texten överhuvudtaget, utan återges istället genom en av bilderna.  

   Men ingen av de andra böckerna behandlar begravningen och andra ritualer så ingående och 

beskrivande som i boken Min farfar och lammen. I berättelsen får vi följa en barnfamilj under 

den närmsta tiden efter det att barnens farfar har dött. I denna bok utgör ritualerna ett viktigt 
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redskap för barnens bearbetning av förlusten.  

   Boken inleder med att Harald, det äldre barnet, ska besöka sin farfar på sjukhuset som under 

en tid legat inne p.g.a. hjärtfel.  I samband med besöket så avlider hans farfar plötsligt innan 

Harald har en chans att möta honom. Farfaderns plötsliga bortgång ger upphov till många 

frågor hos Harald och hans lillasyster Ida. Både av existentiell karaktär och mer konkreta 

frågeställningar om vem som nu ska hjälpa barnen ta hand om det nyfödda lammet.  

    Barnen är delaktiga i varje steg som leder upp till begravningens genomförande, där de 

både hjälper till och kommer med idéer. Dom följer med föräldrarna till mötena med 

begravningsbyrån och utvecklar där en nära relation till Nina som hjälper till med 

planeringen. Samtidigt passar barnen på att förmedla alla sina tankar och funderingar: 

 

– Men hur är den inuti? Är det mjukt och skönt för farfar? 

– Inuti kistan finns det en madrass stoppad med träull, sa Nina. 

Den är ganska mjuk. Och sedan är det en kudde fylld med träull  

också. Och lakan. 

– Får farfar någon filt så han inte fryser? Frågade Ida (Nilsson, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4. (Nilsson, 1999) 

 

Bild 4 föreställer tillfället då familjen är på visning av den döde. I den kan man som tydligast 

urskilja sorgen hos de vuxna, medan Ida entusiastiskt lämnar över sin avskedspresent till sin 

döde farfar. 

Jag gick fram och lade mitt brev i kistan. Jag tänkte: 

Adjö, snälla, snälla farfar. Jag tänker mycket på dig. 

Jag tänkte det flera gånger och kraftigt så att det verkligen  

skulle nå fram till honom (Nilsson, 1999:32). 
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Mycket av den forskning som existerar om barn i sorg lyfter upp ritualernas betydelse för 

barns förståelse och bearbetning av det inträffade. Dyregrov (1994) betonar att ritualer i 

samband med dödsfallet konkretiserar det inträffade och gör det verkligt, vilket är en 

förutsättning för barns insikt. De skapar en högtidlig stämning och gemenskap där barn både 

uppmuntras och får utrymme att uttrycka sina känslor (1994:20ff).   

   Berättelsen är uppdelad i flera kapitel, där sorgen och planeringen inför begravningen 

varvas med inslag av livsglädje och lek när barnen tar hand om det nyfödda lammet. I tiden 

inför begravningen så tänker och pratar barnen mycket om deras farfar och dödens innebörd.  

   En tid efter begravningen så är hela familjen samlad under gravsättningen av askan. Där 

tänker Harald på hur mycket begravningen har betytt för honom:  

 

Jag tänkte: Man gråter så mycket på begravningen, att man 

inte behöver gråta så mycket sedan. Och på begravningen tänker  

man alla de tankar man vill ska fram till den döde, och efteråt så 

känns det lugnare i hjärtat (Nilsson, 1999:50). 

 

Avslutningen tolkar jag som en bekräftelse av det värde som Holm (2007) tillskriver 

ritualerna, att de är centrala för återanpassningen efter dramatiska händelser (2007:119).  

 

6.4 Hur barns tankar om döden skildras i böckerna 

Förutom berättelsens centrala fokus på ritualer, så innehåller boken Min farfar och lammen 

många avsnitt där Harald och hans lillasyster Ida reflekterar över och samtalar om deras döde 

farfar och dödens natur. Ida tänker mycket på ”vem” döden är, hur döden ser ut och vad 

döden ”gör”. Hennes ålder specificeras inte, mer än att hon går på ”dagis”. Idas funderingar 

handlar mycket om att reproducera sin förståelse för döden från något abstrakt till något 

konkret. Ida försöker skapa förståelse genom att personifiera döden, vilket hon först gör 

genom att tolka information från omvärlden utifrån hennes personliga erfarenheter och 

förståelse. I berättelsens inledning väcker Ida sin storebror sent på natten och inleder följande 

samtal: 

 

Vem är Döden? Frågade hon. 

Vad då ”Vem är Döden”? 

Ja, hur ser han ut? Frågade hon. På dagis är det en som säger att Döden är ett skelett som är 

jätteäckligt och skrattar hela tiden, ”ho ho ho” (Nilsson, 1999). 
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Harald uppmanar Ida att gå och lägga sig, och poängterar att det inte är döden som låter ”ho 

ho ho” utan jultomten. Ida ignorerar kommentaren och fortsätter samtalet: 

 

Jag tror att Döden är en som har en svart kappa och en dödskalle, hon. Det säger en på dagis. 

Och det är han som har tagit farfar. Döden är en äcklig en! (Nilsson, 1999). 

 

Här framgår det att Idas föreställningar om döden har förmedlas av andra barn på hennes 

förskola. Själva idén om döden som personifierad går att koppla till Cullbergs (2006) teori där 

barns uppfattning om döden kan delas i olika stadier. Enligt denna teori så befinner sig Ida i 

det andra stadiet (4-6 år) där barnet konkretiserar döden genom att tänka i termer där skelett, 

spöken och andra skrämmande föreställningar representerar döden (2006:55f).  

   Under berättelsens gång får läsaren följa hur Idas tankar om döden utvecklas. Hon pratar 

senare mer om döden i metaforiska termer och drar paralleller mellan döden och människor i 

hennes närhet. Hon börjar även prata om döden som något naturligt och biologiskt 

nödvändigt. I det följande jämför Ida döden med grannen som går runt på gården och räfsar 

ihop gamla löv: 

Kanske döden är en sån som han, sa Ida. 

Som vem? 

En som går och krattar och eldar. 

Som en trädgårdsmästare? 

Ja. En trädgårdsmästare som tar undan det gamla och torra. En som samlar ihop allt det 

vissna och gör plats för det som ska växa (Nilsson, 1999:20). 

 

Senare i boken så får barnen vetskap om att deras farfar ska kremeras. Både begreppet och 

konceptet kremering är nytt för barnen, vilket ger upphov till nya frågor och funderingar om 

döden. Harald i synnerhet känner i början stort obehag inför tanken att både begravas i en 

kista och att kremeras: ”Vad skulle jag själv vilja? Läggas i jorden eller brännas i en ugn? Det 

var så obehagliga tankar. Fast farfar kände ju ingenting” (1999:36f). Under ett samtal barnen 

emellan så förmedlar Ida en helt annan syn på kremering: ”Hon bara ryckte på axlarna - Är 

väl ingenting! Sa hon. Man bränner gamla vissna blad, precis som grannen (a.a.).  

   I boken Jordgubbspojken och Himmelspappan förmedlas uppfattningen om döden som en 

annan plats långt borta där den döde befinner sig: ”Berätta, pappa, hur du har det, hur det ser 

ut i landet långt, långt härifrån” (Stierngren, 2009:28). 

    Liknande föreställningar om döden förmedlas genom böckerna Flickan och kajorna, En 

stjärna vid namn Ajax samt När farfar blev ett spöke. Hälften av urvalet bilderböcker om 
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döden förmedlar en föreställning om att den döde befinner sig på en annan plats och i en 

annan form.  

   I Flickan och kajorna tänker flickan mycket på sin pappa som befinner sig i himlen och hur 

hans existens där skiljer sig från då han var i livet: 

 

Jag vet inte om pappa flyger på himlen, men det är därifrån han följer med mig och mamma, 

fast mera med mig för jag är ett barn.  

I himlen kan man tydligen vara på många olika ställen samtidigt.  

Pappa ser att jag nu står under träden vid stationen och att mamma är inne och köper 

biljetter (Jalonen & Jouhi, 2005:13). 

 

I boken En stjärna vid namn Ajax återföds Johans hund som en stjärna i samband med sin 

död. När Johan efter sin långa resa genom världsrymden till sist hittar honom står det: ”Efter 

ett långt tag är dom framme. Dom stannar vid en stjärna, en av dom allra minsta. Den lyser 

med sitt klara ljus, och har liksom en nos i mitten (Stark & Wirsén, 2007: saknar sid nr). 

Boken När min farfar blev ett spöke beskriver ett fall där den döde ”lever” ett liv under andra 

villkor, den döde befinner sig varken i himlen eller i det verkliga livet, utan någonstans mitt i.  

 

Ingen hade berättat att Farfar kunde komma tillbaka och sitta på hans byrå. De hade bara pratat om 

änglar och om jord (Fupz Aakeson & Eriksson, 2004: saknar sid nr). 

 

Sammanfattningsvis är alltså motivet att prata om att de döda befinner sig i himlen, blivit 

änglar eller existerar någon annanstans, ett återkommande mönster som går att urskilja i totalt 

hälften av titlarna ur det valda materialet. Det knyter an till det Söderberg (2013) lyfte upp i 

sitt forskningsresultat, nämligen att idén om himlen och änglar är en upprepande föreställning 

inom barnlitteratur som skildrar teman om död och sorg.  

 

6.5 ”Jag vet vad saknad är ” – hur barns sorg gestaltas i det valda materialet 

Att barns sorg och sorgreaktioner är något som kan manifesteras på många olika sätt har 

tidigare lyfts upp. Deras sätt att hantera och bearbeta det som har hänt är beroende av ett 

sociokulturellt, utvecklingspsykologiskt och situationsbaserat kontext samt deras anknytning 

till den döde. 

    I det följande kommer jag redovisa en del av de reaktioner jag sett i det valda materialet.  

I Min farfar och lammen reagerar Harald inledningsvis med chock, förvirring och förtvivlan 

vid beskedet att hans farfar har avlidit. Intrycken blir för mycket vilket gör att Haralds enda 
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utväg blir att springa ut från sjukhuset och cykla iväg till byn där hans farmor och farfar bor. 

Denna typ av omedelbara reaktion utgör enligt Cullberg (2006) en del av chockfasen. En 

person som drabbas av chockfasen kan ha svårt att hämta in information och ta in vad som har 

inträffat. Beteendena kan variera från utagerande och aggressiva till apati och en känsla av 

oberördhet (Cullberg, 2006).   

   I likhet med ovanstående bok drabbas även Erik i boken När Farfar blev ett spöke av ett 

plötsligt dödsfall, då hans farfar avled som det står i boken ”plötsligt en dag på gatan av något 

som kallas hjärtslag” (Fupz Aakeson & Eriksson, 2004:1).  En bit in i boken får läsaren en 

anledning till varför farfars spöke besöker honom. Han hade glömt någonting viktigt, men kan 

inte minnas vad. Tillsammans tittar Erik och hans farfar på gamla fotografier medan farfar 

återberättar höjdpunkter ur sitt liv, från när han fick sin första cykel, träffade farmor och när 

pojkens pappa föddes. Erik och hans farfar vandrar runt i staden på nätterna i jakt efter något 

som kan få farfar att minnas. Senare framgår det mot slutet vad farfar hade glömt, då Erik får 

återberätta de minnen han bär med sig från tiden tillsammans med sin farfar. Eriks farfar hade 

glömt bort att ta farväl av Erik: ”Jag saknade att jag inte sagt adjö till dig, du är ju min egen 

Erik” (Fupz Aakeson & Eriksson, 2004: saknar sid nr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5. (Fupz Aakeson & Eriksson,2004) 

 

I bild 5 skildras avskedet mellan Erik och hans farfar. Efter deras tårfyllda farväl till varandra  

försvinner Eriks farfar in i natten. Eriks berättelse avslutas med följande: ”Jaha, suckade Erik 

och kröp i säng. Då ska man väl till dagis i morgon” (a.a.). Detta avslutande citat går att tolka 

som att Erik nu är redo att återgå till det vanliga livet efter förlusten, nu när han fått ta farväl 

av den döde. Dyregrov & Dyregrov (2008) har skrivit att barn som drabbas av plötsligt 

dödsfall av en anhörig ofta har svårt att gå vidare och bearbeta förlusten. Den största orsaken 

är att barnet inte hann ta farväl av den döde (2008:231). 
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  I Flickan och kajorna gestaltas sorgen genom flickans saknad av sin pappa och den 

smärtsamma längtan hon upplever när hon tänker tillbaka på alla minnen. Dessa minnen 

genomsyrar hela berättelsen, men gestaltar sig på olika sätt. Söderberg (2013) lyfter upp 

minnet som ett viktigt motiv i barnlitteratur med döden som tema, och att minnesarbetet kan 

ske på olika sätt genom att man förknippar den döde med föremål, platser, dofter m.m.  

 

Man glömmer inte ett minne fast man inte hela tiden skulle tänka på det. Det lever inuti en och 

följer en. Minnet tar aldrig slut. Om minnet var en lek skulle den aldrig upphöra, även om man 

blev tvungen att samla ihop leksakerna mitt i allt för att gå och äta.  

Jag har hur många minnen som helst redan. Det finns fotografier av båten i albumet. Inte 

glömmer jag den, och det gör inte heller mamma, eller pappa, fast han redan är i himlen (Jalonen 

& Louhi, 2005:13) 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                      Bild 6. (Jalonen & Louhi, 2005) 

 

I Flickan och kajorna kan man utöver minnen lyfta upp flera exempel där flickan försöker 

hålla fast vid den döde. Hon sover bredvid sin mamma på pappans plats i sängen och tycks se 

hans gestalt vid ett fönster i höghuset mittemot, där hon berättar om hur skolan har varit och 

får känslan av att han lyssnade. 

   Enligt Cullberg (2006) är hallucinationer och vanföreställningar likt exemplet med flickan 

inga ovanliga reaktioner i samband med förlust. Orsaken är att barnets medvetande 

fortfarande är inställt på att hålla fast den döde som finns med i tankarna dygnet runt.  

    Liknande sorgreaktioner skildras i boken Jordgubbspojken och Himmelspappan. Även efter 

att en lång tid har passerat sedan förlusten så håller pojken fast vid sin döde förälder. ”Pojken 

håller ibland i sin pappas hand – även om det inte syns – och han nynnar ofta på deras visa” 

(Stierngren, 2007:26). Trots att pappan inte längre är i livet så är han fortfarande en viktig 

person i barnets livsvärld.  
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    Flickans och pojkens sätt att bearbeta sin förlust i de båda böckerna knyter an till det 

Wiseman (2012) lyfter, att barns sorg är långvarig och att barn behöver ett stort känslomässigt 

utrymme för att bearbeta sin sorg (2012:2f). Ur ett kristeoretiskt perspektiv så kan man i 

barnens beteenden dra paralleller till nyorienteringsfasen, den slutgiltiga fasen i samband med 

förlust som varar resten av livet. Under denna fas blir förlusten och sina erfarenheter något 

man bär med sig genom livet. Man kan fortfarande uppleva stark saknad och smärta i 

samband med påminnelser om sin förlust och i minnet av den döde (Cullberg, 2006).  

   Man kan även reflektera över barnens bearbetning ur ett anknytningsperspektiv. Både 

Flickan och kajorna och Jordgubbspojken och Himmelspappan handlar om barn som förlorat 

sin pappa, alltså en person de antagligen hade en väldigt stark anknytning till. I samband med 

förlusten har både flickan och pojken fått sin trygga bas raserad, vilket återspeglas i deras 

starka saknad och längtan till den döde. 

 

6.6 Resultat av analysen utifrån parametrarna 

I den första parametern, den konkreta döden – den abstrakta döden kan man se att böckernas 

olika placeringar är som mest varierad av alla parametrar. Utifrån min tolkning förmedlar 

böckerna många olika värderingar och kunskaper om döden. Böckerna Flickan och kajorna 

och Jordgubbspojken och Himmelspappan har jag placerat längst ut på skalan där innehållet 

förmedlar en abstrakt kunskap om döden. Dessa böcker talar uteslutande om att den döde 

befinner sig på en annan plats men som följer med barnet i livet likt en skyddsängel. Båda 

berättelser skildrar förlusten av en förälder, alltså en mycket viktigt anknytningsperson till 

barnet. Men ingen av dem förmedlar detaljer kring dödsorsaken utan utelämnar detta helt, 

vilket förstärker den abstrakta bilden av döden. Böckerna Min farfar och lammen och 

Dödenboken anser jag förmedlar mest konkret kunskap om döden. Dödenboken beskriver 

dödens biologiska nödvändighet och faktumet att döden drabbar alla levande organismer, men 

lämnar samtidigt dörrar öppna för barns egna tolkningar genom att förmedla många olika 

perspektiv och synsätt på döden. Min farfar och lammen skildrar ingående både döden när den 

inträffar, och tiden efter dödsfallet. Här förmedlas kunskap om döden utifrån tankar om 

naturens kretslopp, utan att idén om himlen eller änglar förmedlas någonstans i texten. 

   Under den andra parametern där jag jämför synen på sorg som kristeoretisk eller som 

individuell kommer jag fram till att större delen av barnlitteraturen förmedlar en syn på sorg 

som något individuellt, där barnets sorgereaktioner, tankar och bearbetning av sorgen inte 

passar in i kristeorins olika faser. Två av böckerna skildrar barns sorg på ett sätt som går att 
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relatera till olika faser ur kristeorin, där barnens bearbetning och förhållande till den döde hör 

ihop med nyorienteringsfasen. Dom har tagit sig vidare i livet efter förlusten, men bär med sig 

minnet av den döde och alla de erfarenheter som krisen medfört. 

    I den sista parametern som kopplar till en syn på barn som kompetenta eller som beroende 

så talar böckernas placering sitt tydliga språk. Under analysen av samtliga böcker har jag 

enbart kunnat urskilja en bild av barnet som väldigt kompetent och självständigt.  

 

6.7 Barnlitteraturens positioner på parameterskalan 

Här presenterar jag hur innehållet i de olika böckerna placerar sig på en skala mellan ett till 

fem. Skalan har tagits fram i syfte att lättare presentera en överskådlig syn på skillnader och 

likheter i urvalet av barnlitteratur för denna studie. 

 

Den konkreta döden                                                                                     Den abstrakta döden 

___________________________________________________________________________ 

1                                 2                                    3                                    4                                    5 

Dödenboken           Mitt Svarta Liv           En stjärna vid namn Ajax     När farfar blev ett spöke          Flickan och  

kajorna 

Min farfar och lammen                           Lilla Döden hälsar på                                                    Jordgubbspojken-  

och Himmelspappan                                                                                                     

 

 

Kristeoretiskt perspektiv på sorg                                          Individualistiskt perspektiv på sorg 

___________________________________________________________________________ 

1                                 2                                    3                                    4                                    5 

            Jordgubbspojken och Himmelspappan                      Min farfar och lammen       Mitt Svarta Liv 

                        Flickan och kajorna                                                            En stjärna vid namn Ajax 

                                                                                                             När farfar blev ett spöke 

                                                                                      

 

Det kompetenta barnet                                                                                 Det beroende barnet 

___________________________________________________________________________ 

1                                 2                                    3                                    4                                    5 

Mitt Svarta Liv,                                       

En stjärna vid namn Ajax, 

När Farfar blev ett spöke 

Min farfar och lammen  

Flickan och kajorna 

Jordgubbspojken och Himmelspappan 

 

 



43 

 

7. Diskussion 

I min analys av barnlitteraturen har jag noterat många likheter men även skillnader i vilka 

kunskaper och värderingar om döden som förmedlas. Ett flertal titlar förmedlar både abstrakta 

och konkreta föreställningar där döden förblir öppen för barns egna tolkningar och 

fantiserande. Några av böckerna förmedlar döden uteslutande i abstrakta termer, exempelvis 

där den döde är en ängel, befinner sig i himlen, har somnat och vaknar inte upp. Likväl så 

förmedlar några böcker enbart konkret kunskap om döden, där döden görs förståelig genom 

kopplingen till naturens kretslopp och dess biologiska funktion. Hur sorg och sorgens förlopp 

gestaltas har inte varit lika tydligt. Sammanfattningsvis lyfter böckerna upp flera olika 

reaktioner och sätt för barn att sörja, där en del går att tolka utifrån kristeorins olika faser 

medan andra inte passar in på någon bestämd lista med reaktioner utan kan istället ses ur ett 

individuellt perspektiv.  

   Det mest spännande resultatet av denna studie var den övergripande synen på barnet som 

kompetent. Resultatet bekräftar det både Asplund Carlssons (2003) och Söderberg (2013) 

lyfter upp som karaktäristiskt för den moderna barnlitteraturen, där barnen som skildras i 

berättelserna är aktiva, kompetenta och självständiga. I urvalet för min studie framställs barn 

som kompetenta nog att på egen hand hantera och bearbeta sin nyfikenhet på döden, sina 

svåra tankar eller sin sorg. Förutom Dödenboken i egenskap av att vara en faktabok, så 

innehåller alla berättelser ett flertal exempel där barn självständigt undersöker, ifrågasätter 

och reflekterar över de svåra ämnena som skildras i böckerna. Barnets aktörskap och 

kompetens förmedlas på olika sätt i berättelserna. Den kan skildras genom barns lek, som i 

Mitt Svarta Liv. Det kan vara i dialogen de för med varandra och omgivningen, som i Min 

farfar och lammen, eller som en inre monolog barnet har med sig självt, likt flickan i Flickan 

och kajorna. Aktörskapet kan också skildras genom barns handlingskraft, som i En stjärna vid 

namn Ajax, där barnet ensamt ger sig iväg på en resa genom världsrymden för att få tillbaka 

sin döde vän. Gemensamt för alla olika skildringar är min uppfattning att barnsynen som 

genomsyrar böckerna speglar barnets förändrade position i modern tid, där vi ser på barnet 

som en alltmer kunnig och kompetent medkonstruktör av sin livsvärld.  

   Ur ett kritiskt perspektiv ställer jag mig ifrågasättande gentemot de skildringar i böckerna 

som innehåller religiösa inslag. Även om forskare som Söderberg (2013) lyfter att idéer om 

änglar och himlen i barnlitteratur inte specifikt är knutna till religiösa föreställningar, så är 

min bestämda uppfattning att barnlitteraturen borde vara fri från både religiösa eller politiska 
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sammanhang. Detta skulle medföra en större frihet för både barn och vuxna att själva bilda sig 

en uppfattning om man vill blanda in religion i ämnet eller inte. 

  Jag kunde i mitt urval även lägga märke till brister i skildringen av vissa reaktioner trots att 

dessa i samband med sorg betraktas som vanliga. Det handlar om skildringar där sörjande 

barn blir utagerande och reagerar på en förlust med skrik, ilska, aggressivitet eller känner 

skam över att känna sig övergiven och maktlös. Istället skildras barns sorgereaktioner i 

böckerna genom bl.a. gråt, nedstämdhet, existentiell kris och saknad. Vad uteslutningen av 

mer utagerande reaktioner i böckerna beror på utgör nog grunden för en annan studie, men det 

kan knytas an till vad Nikolajeva (2004) och Asplund Carlsson (2003) lyfter fram som 

utmärkande för all barnlitteratur – att den utgör en form av fostran och ska betraktas utifrån 

vuxnas maktposition över barn. Utifrån denna förklaring kan den bristande skildringen av 

utagerande sorgereaktioner vara att sådana reaktioner hos barn helt enkelt är tabubelagda och 

betraktas som icke-önskvärda av vuxna.  

  I arbetet med denna studie har jag reflekterat mycket över hur stort värde barnlitteraturen har 

för barns möjligheter att relatera sina egna erfarenheter med böckernas olika karaktärer. 

Mycket av det material som analyserats visar exempel på många olika reaktioner och sätt för 

barn att hantera och bearbeta förluster av olika sätt. Att böcker förmedlar en variation av olika 

beteenden och handlingar kan vara värdefullt i den mån att barn genom böckerna får ta del av 

hur andra barn väljer att agera i olika situationer. Detta kan knytas an till Kårelands (1994) 

uppfattning där läsning av barnböcker öppnar nya världar och förser barn med tillfällen att 

möta olika typer av verkligheter (1994:19). Lekens betydelse för barns möjligheter att skapa 

en förståelse och kunna möta det smärtsamma är något som lyfts upp av flera böcker. Något 

annat som förmedlas är värdet av barns deltagande i begravningar och andra ritualer, vilket 

knyter an till vad tidigare forskning lyfter som väldigt viktigt för barns sorgearbete och 

förståelse av döden. Att barn får ta del av andra barns berättelser och beskrivningar av en 

begravning eller andra ritualer kan vara mycket värdefullt ur ett förberedande perspektiv.  

   Trots dagens omfattande skyddsnät är stödet till anhöriga när någon dör långt ifrån någon 

självklarhet. I dagens informationssamhälle är tillgången till kunskap större än någonsin, trots 

detta har vår distans till döden och sorg blivit större.  

   Hur kan då kunskaperna från denna studie användas för att hjälpa barn som drabbats av sorg 

och förlust? Svaren är väl egentligen många. En grundläggande kunskap om barns förståelse 

om döden och hur barn kan reagera på olika sätt i ett sorgearbete utgör en bra utgångspunkt 

för pedagogisk stöttning. Ett annat svar är helt enkelt att läsa för barn. Läsningen utgör en 

möjlighet för barnet att relatera sina känslor och få förståelse om att det finns andra som också 
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befinner sig i liknande situationer. En insikt som utgör en utmärkt ingång för olika samtal 

med barnet. Bra barnlitteratur förser pedagogen med ett innehåll att stödja sig på i samtalet 

med barn, samtidigt som den förser barnet med olika förklaringar på funderingar och tankar 

som kan upplevas som jobbiga och smärtsamma.  
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