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Sammanfattning	  
Detta är rapporten som beskriver arbetsprocessen som ligger till grund för produkten och 

barnboken Fille och Mias dödliga äventyr. Det blev tillslut en kortare högläsningsbok på 

cirka 30 sidor med 10 färgstarka bilder. Boken presenterar det abstrakta ämnet döden på ett 

sakligt sätt där olika infallsvinklar tas upp. Boken syftar till att fungera som ett hjälpmedel för 

verksamma lärare att på ett lättare sätt ta upp ett svårt ämne. Boken tar upp dödens biologiska 

aspekter och händelseförloppet kring ett dödsfall men tankar och rädslor som kan uppstå kring 

ett dödsfall presenteras också.  

En omvärldsanalys gjordes där ett tjugotal barnböcker gällande ämnet lästes och där fyra 

böcker analyserades kortfattat för att få en överblick av det utbud som redan finns tillgängligt 

på marknaden. Där upptäcktes en avsaknad av barnböcker som tar upp ämnet utan att fungera 

som ”tröstbok” i anknytning till sorg. Under användaranalysen upptäcktes en saknad av 

barnböcker med förklaring till döden på ett sakligt och biologiskt sätt. Det fanns även en brist 

på böcker som tog upp ämnet döden utan att involvera en närstående släktings bortgång.  

Ylva Carlsdotter Wallins (2013) teorier kring skrivande för unga användes som teoretisk 

grund för produktens framställning. Produkten fick i utvärderingen både positiv och negativ 

kritik där den negativa kritiken främst riktades mot de händelser som inte förklarades mer 

ingående i handlingen.  

Diskussionen visar hur boken gått från en skönlitterär bok till ett läromedel tänkt för 

grundskolans lägre åldrar, förskoleklass till årskurs tre. Där ett vidare arbete med boken kan 

resultera i ett sociokulturellt läromedel som öppnar upp för diskussion och ytterligare 

inlärning. 

	  

Nyckelord	  
Döden,	  Barns	  tankar	  kring	  döden,	  Barnlitteratur,	  Litteratur	  för	  skolan	  
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1	  .0	  Inledning	  
“The facts about death and dying are among the most emotional and complex topics of 

childhood” (Slaughter & Griffiths, 2007, s. 525)  

Döden är alltså ett av de mest emotionella och mest komplexa ämnena av barndomen. Detta 

för att alla någon gång kommer dö, och för att ingen vet vad som händer efter döden 

(Slaughter & Griffiths, 2007, s. 525). En av de fem vanligaste rädslor som barn upplever är 

rädslan för döden och rädslan att skiljas från sina föräldrar (Slaughter & Griffiths, 2007, s. 

527).  Det kan vara ett känsligt ämne för en lärare att ta sig an och inte helt problemfritt att 

förklara på ett sätt som inte krånglar till elevernas förståelse kring döden. Särskilt när elever 

kan ha så spridda erfarenheter av döden. Den här uppsatsen syftar till att ta reda på hur 

utbudet av barnböcker som behandlar den här typen av livsfrågor ser ut, samt göra vår egen 

produkt i form av en barnbok som tar upp frågor kring döden; Varför dör vi? Hur dör vi? Vad 

händer efter vi dött? Behöver vi vara rädda för döden? Vi vill med vår produkt skapa en 

öppning för samtal kring döden på ett lättsamt sätt. Vår produkt ska dels finnas till hands som 

ett hjälpmedel för lärare att samtala kring döden med sina elever, men den ska även kunna 

läsas av elever på egen hand.  

	  

2.	  0	  Bakgrund	  

Wiseman (2013, s. 4) menar att döden och känslorna som uppstår i och med dödsfall är 

populära ämnen i barnböcker. Hon menar dock att den biologiska förklaringen ofta bortses 

ifrån och att forskning påvisat att barns rädsla och ångest kring döden minskar om de har en 

förståelse för vad döden faktiskt innebär. Döden är ett ämne som i skolans värld innefattas av 

religionsundervisningens livsfrågor. Livsfrågorna är dock något som ofta försummas och ren 

faktakunskap kring olika religioner tar upp det mesta av ämnets undervisning (Löfstedt, 2011, 

s. 58-59). Detta var något som också kom upp i vår intervju med en lågstadielärare där hon 

förklarade att skolan där hon är verksam inte har med livsfrågor över huvud taget i skolans 

plan för undervisning på lågstadiet. Därför vill vi utveckla en produkt som lättare ska 

presentera livsfrågor kring döden för att underlätta. Vi vill inte bara underlätta för verksamma 

lärare utan även för eleverna, där de förhoppningsvis, efter att de läst boken ska ha en större 

förståelse kring ämnet utan att för den delen själva blivit oroade eller rädda för döden.  
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Enligt Liechty (2009, s. 43)är rädslan för döden mer än bara en rädsla. Det är snarare roten till 

all ångest i människan undermedvetna som i sin tur definierar människan som art (Talley, 

2009, s. 42). Becker menar att rädslan för döden härstammar från människans begränsade 

möjligheter och maktlöshet inför döden (Talley, 2009, s. 43).  Både Becker och Brown menar 

att rädslan för döden är naturlig och finns hos alla, även om den i vissa fall är nedtryckt i ens 

undermedvetna (Talley, 2009, s. 44). Döden ses som ett alldeles för abstrakt fenomen för barn 

tills de kommer upp i åldrarna tre till fem, men det är inte förrän de är i åldrarna nio till tio 

som barnen kan få en rationell förståelse för vad döden innebär och det är även då som 

rädslan kan uppstå (Talley, 2009, s. 44).  

 

3.0	  Problem	  som	  ska	  lösas	  

Livsfrågor är ett svårt ämne att ta upp i skolan och det förbipasseras ofta under 

religionsundervisningen (Löfstedt, 2011, s. 58-59). Vi upplever att det saknas böcker som 

behandlar ämnet döden och barns rädsla gentemot detta utan att för den delen fungera som en 

”tröstbok” när ett dödsfall redan skett. En del av religionsämnet i skolan har som särskilt 

uppdrag att behandla livsfrågor och däribland döden och livet efter döden (Skolverket, 2011, 

s. 186). Men livsfrågor kring ämnet döden blir lätt försummade. Vi ska således försöka skriva 

en barnbok som handlar om barns rädsla och tankar kring döden. Vi ska försöka skriva en bok 

som gör det möjligt för elever att reflektera över olika livsfrågor och sin identitet (Skolverket, 

2011, s. 186). Genom att boken läses tillsammans med en vuxen ska vår produkt ge möjlighet 

till öppna diskussioner kring döden och processer kring och efter ett dödsfall. Då boken skrivs 

på ett lättsamt sätt med humor ger detta möjlighet till vidare inlärning utan att läsarna eller 

eleverna blir nedtyngda av det allvarsamma ämnet.  
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4.0	  Omvärldsanalys	  

Sorg och död är ett ämne som är väl etablerat när det kommer till böcker skrivna för barn 

(Intervju med barnbibliotekarie 2015-04-16). I vår omvärldsanalys har vi valt ut fyra 

skönlitterära böcker skrivna för barn anpassade för lågstadieåldern för att ta reda på vad som 

redan finns och vad som eventuellt kan saknas. Böckerna vi valt förklarar döden på olika sätt 

och har olika utgångspunkter för att ta upp ämnet. Två av böckerna är i princip faktaböcker 

och de andra två böckerna är berättelser där en närstående till ett barn har gått bort. Det 

framkom i vår omvärldsanalys att det saknas skönlitterära böcker skrivna för barn som tar upp 

döden utan att faktiskt någon dör och händelseförloppet som beskriver själva händelsen att dö 

och vad som resulterar i dödsfall. De flesta böckerna tar upp det som händer efter döden, i 

form av tankar om var den döde är nu, begravningstraditioner och saknaden och sorgen 

gentemot den döde.  

I vår intervju med en barnbibliotekarie förklarade hon att även om döden i sig inte är ett 

populärt ämne bland barn, finns det många barnböcker som tar upp döden och att dessa 

böcker i stor utsträckning används i tröstande syfte och inte i underhållnings- eller 

inlärningssyfte. Hon hjälpte oss även hitta böcker som tar upp ämnet döden som var passande 

för målgruppen.  

Under arbetet för vår omvärldsanalys läste vi 20 barnböcker som tog upp döden. Det vi 

märkte var att majoriteten av dessa (alla böcker förutom Mysteriet döden och Dödenboken) 

tog upp döden i form av att en nära släkting gått bort där böckerna skulle fungera som en 

“tröstbok” för läsaren. Detta genom att förklara att det är okej att vara ledsen, ta upp saknaden 

för den bortgångne och att livet kommer gå vidare och bli lättare med tiden. Vi såg en saknad 

av skönlitterära böcker som tar upp ämnet på ett öppet och lättsamt sätt, som distanserar 

läsaren från de jobbiga aspekterna med dödsfall för att enklare förstå fenomenet döden. 

Dödenboken och Mysteriet döden valdes för vidare analys då dessa böcker var de enda som 

liknade vår vision för produkten. De andra två böckerna, När farfar blev ett spöke och Annas 

himmel valdes för att de precis som de resterande 16 böckerna handlade om en närståendes 

bortgång och de var alla snarlika varandra och därför gjordes ett slumpmässigt urval och 

dessa två böcker fick representera de 18 likartade böckerna.  

För våra analyser av dessa barnböcker har vi valt att se över några få saker. Vi ville få reda på 

vad sensmoralen i boken var, vem boken riktar sig till, om döden beskrivs sakligt, andligt 
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eller religiöst, huruvida metaforer kring döden används, vem som dör i boken, huruvida 

barnen i boken visar oro kring döden samt huruvida barnen i boken förstår vad döden innebär.  

 

4.1.	  Döden-‐boken	  skriven	  av	  Pernilla	  Stalfelt	  (1999)	  

Sensmoralen för den här boken är att döden är en naturlig del av livet och att allt levande 

tillslut måste dö för att ge plats åt nästkommande generationer. Boken riktar sig till barn i 

lågstadieåldern då den tar upp enkla fakta på ett sakligt och humoristiskt sätt samt förklarar 

döden med kort text och många bilder på varje sida. Boken 

förklarar döden och vad som händer efter döden på ett 

objektivt sätt med flera olika förklaringar till fenomenet 

“livet efter döden”. Stalfelt (1999) tar upp metaforer som 

ibland används i och med ett dödsfall och förklarar vad de 

betyder med hjälp av både text och bild.  

 

Förr i världen kunde man säga: Nu har Ragnar tagit på sig träfracken. (Stalfelt, 1999, 

s. 25) 

Boken tar upp döden som ett mysterium som både barn och vuxna funderar över. Olika 

dödsorsaker tas upp men barns oro för döden är ingenting som Stalfelt skriver ut.  

 

4.2	  Mysteriet	  döden	  skriven	  av	  Jonathan	  Lindström	  (2010)	  

Sensmoralen i Mysteriet döden är, precis som i Döden-boken, att döden är en naturlig del av 

att leva. Däremot är det ingen som vet vad som händer efter döden. Boken riktar sig till äldre 

barn i lågstadiet då den är mer avancerad i texten. Boken tar upp biologiska och sakliga 

förklaringar till döden, hur olika kulturer tar hand om sina döda, samt en objektiv syn på vad 

olika trosuppfattningar menar sker efter döden. Varken metaforer eller barns oro för döden är 

något som Lindström tar upp. 

 

4.3	  När	  farfar	  blev	  ett	  spöke	  skriven	  av	  Kim	  Fupz	  Aakeson	  (2004)	  

Sensmoralen i När farfar blev ett spöke är att vi inte ska glömma att vi alltid har kvar minnena 

om den bortgångne. 
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Försök att minnas, sa farfar. allt om oss två. Erik tänkte sig för och så sa han: Jag 

minns massor. Jag minns att du tog mig på Tivoli, och att vi provade den stora 

bergochdalbanan, ända tills jag mådde illa. Jag kan minnas… (Aakeson, 2004, s. 23-

24) 

Boken är skriven som en högläsningsbok för lite yngre barn. Men barn i sju-åtta års åldern 

skulle antagligen inte ha problem att läsa den själva. Boken har målande bilder på varje sida. 

Aakeson (2004, s. 16)skriver att mamman ser farfar som en ängel i himlen medan pappan 

förklarar för pojken Erik att farfar kommer begravas i jorden och själv bli till jord tillslut. 

Farfar kommer dock tillbaka till Erik i form av ett spöke. Någon speciell syn på döden 

framställs inte utan det är det som händer efter döden som boken tar när Erik funderar över 

vad som kommer hända med farfar nu. Dock får man inget konkret svar utan det enda farfar 

säger är “Kanske ser jag farmor igen”.  

 

4.4	  Annas	  himmel	  skriven	  av	  Stian	  Hole	  (2013)	  

Sensmoralen i Annas himmel är att efter att ha förlorat någon närstående kommer vissa dagar 

vara jobbiga och tunga medan andra dagar kommer vara lättare och bättre. Vi tolkar boken 

som en högläsningsbok eftersom den är väldigt abstrakt både i text och bild och vi anser att 

det krävs att man samtalar om boken för att få en förståelse för den. Boken har religiösa inslag 

eftersom det är underförstått att mamman har kommit till himlen, där Anna tror att mamma är 

Guds trädgårdsmästare. Religiösa inslag framkommer också i samtal mellan Anna och hennes 

pappa. Hole använder sig av många metaforer då han tolkar känslor och tankar kring döden. 

Idag är det någon där uppe som skickar ner spikar från himlen. Det var inte så här det 

skulle vara, säger pappa. Nej, viskar Anna, men imorgon kommer det kanske 

jordgubbar med honung. (Hole, 2013, s. 9) 

Det här är en metafor där pappan förklarar att det är en jobbig dag och att Anna hoppas att 

morgondagen blir bättre. I boken så visar inte Anna någon oro för döden, utan snarare 

tvärtom.  
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Sammanfattning	  
Omvärldsanalysen	  har	  visat	  att	  det	  finns	  ett	  stort	  utbud	  av	  böcker	  skrivna	  för	  barn	  som	  tar	  upp	  
ämnet	  döden,	  varav	  majoriteten	  av	  de	  böcker	  som	  vi	  läste	  var	  ämnade	  som	  tröstböcker.	  	  
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5.0	  Genomförandeprocessen	  

Under processen att skapa en produkt i form av en barnbok började vi med att se över utbudet 

som visas i Omvärldsanalysen. Efter att vi sett över utbudet och bestämt oss för vad vi ansåg 

saknades gjordes intervjuer med vad vi anser vara produktens framtida användare. Vi anser att 

den här produktens framtida användare är dels lärare och barnbibliotekarier då den ska 

fungera som ett hjälpmedel i deras arbete samt föräldrar och barn, då de i grund och botten 

ska fungera som läsare.  Efter intervjuerna beslöt vi bokens innehåll och delade upp arbetet i 

text och illustrationer. Maria Nilsson skrev texten och Filip Levin skapade illustrationerna.  

	  

5.1	  Forskningsetik	  
Inför varje intervju under användaranalysen och inför utvärderingen meddelade vi den som 

intervjuades om de forskningsetiska reglerna som Bell (2006) tar upp, att deras svar är 

konfidentiella, att uppsatsen kommer läggas upp på Diva-portalen där den kommer finnas 

tillgänglig för alla att läs samt att de när som helst under intervjun kunde avbryta eller välja att 

inte svara på somliga frågor.  

	  

6.0	  Användaranalyser	  

För att försöka befästa vad eventuella användare av boken skulle anse vara relevant gällande 

innehållet och utförande genomfördes fyra intervjuer.  Två av dessa intervjuer var med 

privatpersoner, varav en var förälder och den andra en ungdom. En intervju var med en 

lågstadielärare och en med en barnbibliotekarie.  Vi valde att utföra intervjun med föräldern 

eftersom han har barn i åldern som boken är skriven för. Eftersom vi valde att inte intervjua 

barn var detta det närmsta för målgruppen vi kunde komma. Ungdom valde vi att intervjua 

eftersom som han för inte så länge sedan gick i lågstadiet och hans tankar kring ämnet döden 

var av intresse för boken. Läraren intervjuade vi eftersom hon var klassföreståndare för en 

tvåa. Vi ville veta vad en lärare hade för synpunkter angående en bok som behandlade ämnet 

döden på ett sakligt och biologiskt vis. Barnbibliotekarien intervjuade vi eftersom hon jobbar 

med barnböcker och vi var intresserade av hennes expertis. Vi ville också veta ifall hon såg 

något behov utav en biologisk och saklig bok som behandlar ämnet döden.  

Vi valde att spela in våra intervjuer på mobiltelefonen, efter att först ha fått varje respondents 

medgivande och även berättat att inspelningen ska raderas efter skriven uppsats. Efter att 

medgivande gavs placerades mobiltelefonen synligt mitt på bordet. Vi valde att inte ta några 
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anteckningar under intervjun för att inte riskera att störa flödet på intervjun och även för att 

kunna ägna vår fulla uppmärksamhet åt samtalet.  

Intervjuerna vi gjorde var fokuserade, ostrukturerade intervjuer. Vi hade färdiga frågor vi ville 

få svar på, det för att befästa en struktur och lättare kunna analysera svaren. Respondenten 

hade frihet att själv föra samtalet vidare(Bell, 2006, s. 162-163). Dock ville vi att 

respondenten skulle ha frihet att samtala kring ämnet inom de uppsatta ramarna och därför 

lades fokus på samtalet snarare än på våra färdigformulerade frågor, även om alla frågor 

någon gång under samtalen besvarades (Bell, 2006, s. 162).   

Inför användaranalysen gjordes ett aktivt beslut i att inte intervjua några barn. Detta för att det 

är ett känsligt ämne att prata om inte bara med barn utan vuxna också. Dock avgjordes det att 

vuxna på ett lättare och mer objektivt sätt kunde svara på frågorna än vad barn skulle klara av. 

Istället för att intervjua barn intervjuades en ungdom där minnen från barndomen 

diskuterades.  

	  

6.1	  Intervju	  med	  Privatperson	  1	  

Vi genomförde en intervju med vad vi kallar privatperson 1 men som från och med nu 

kommer refereras som ungdom i syfte att ta reda på hur han upplevde att skolan tog upp 

livsfrågor på lågstadiet och hur han själv hade uppfattat döden under sina år på lågstadiet. Vid 

frågan om han var rädd för döden berättade han att hans pappa gick bort när han var tio år och 

att det satte igång många tankar kring döden och då även oro kring att även mamman kunde 

går bort och vad som skulle hända om man blev lämnad kvar ensam.  

När det hände en omfattande olycka (i världen) eller något slags trauma, togs den händelsen 

upp i klassen. I de här fallen satt klassen i en cirkel och samtalade kring döden och eleverna 

tilläts ställa frågor. Samtalet behandlade döden på ett biologiskt och sakligt sätt. Läraren 

förklarade vad som hände med en person när denne gått bort och förklarade olika känslor man 

kan känna i samband med ett dödsfall. Han tror att det är många unga som har tankar kring 

döden, antingen för att de har varit med om att det hänt något med en nära person eller att de 

till exempel har sett något på teven. Han menar att det är nyttigt att få utlopp för dessa känslor 

och tankar då det kan vara svårt att själv sätta ord på ens tankar och känslor kring döden. 

Vidare menar han att elever inte ska “skyddas” från döden genom att man inte pratar om den 

eller hålls utanför. Han säger att livsfrågor som döden lätt blir ett tabuladdat ämne och att det 
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därför är viktigt att samtala om det eftersom det kan vara svårt att veta hur man ska förhålla 

sig till döden. Han säger att det är viktigt att ta tillvara på vad varje individ tror sker efter 

döden och att det är viktigt att inte förringa någons enskilda tro.  

När han gick på lågstadiet trodde han att människor dog när de blev gamla, inte att något 

kunde hända en person, som till exempel en olycka eller sjukdom. Han säger att man borde 

prata om döden i skolan i största allmänhet, inte bara när det händer någon på skolan något. 

Han säger att man borde prata om döden på ett sakligt och biologiskt sätt för att ge elever en 

förståelse om vad döden är och ge alla utrymme att få ordning på sina tankar kring döden. 

 

6.2	  Intervju	  med	  Privatperson	  2	  

I intervjun med privatperson 2 som vi numera kommer kalla för förälder kom det fram att han 

inte märkt av en rädsla för döden från sina barn i någon större utsträckning, dock menar 

förälder att det finns en viss medial påverkan som gör att i anslutning till resor och dylikt så 

visar barnen viss rädsla för att vara med om tillexempel flygolyckor. Han förklarade att 

barnen uttryckt ett undrande över vad som händer efter döden i samband med diskussioner 

han haft med sina barn i anslutning till en släktings bortgång men varken förälder eller 

förälders partner har känt att det är ett jobbigt ämne att prata om med sina barn. Han menar 

dock att det säkert finns ett behov av ett hjälpmedel för att prata om detta bland andra 

föräldrar. Ett hjälpmedel som då ska ta upp frågor som; varför man dör? Vad är det som dör? 

Vad händer efter döden? Varför väljer någon att ta sitt liv? Varför finns det sjukdomar som 

gör att barn dör? etcetera. Han anser att det här är ett ämne där skolan har en viktig roll men 

att skolan inte bara bör ta upp ämnen i form av religionsundervisning utan att död även ska 

avhandlas inom de naturorienterande ämnena.  

	  

6.3	  Intervju	  med	  Lågstadielärare	  

Vi utförde en intervju med en lågstadielärare som arbetar på en skola i Mellansverige. När vi 

frågade hur de arbetar med livsfrågor på den skolan där hon är verksam förklarade hon att 

livsfrågor i form av förebyggande syfte inte är något de tar upp överhuvudtaget, om det inte 

initieras av barnen själva. Hon menar att tankar kring döden, sorg och oro att något ska hända 

inte är ovanligt på lågstadiet då eleverna börjar förstå att de faktiskt inte är världens centrum 

och att allting inte utgår ifrån dem utan att de är en del av ett större sammanhang. Då är det 
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viktigt att prata med eleverna om det och att ha en bra dialog med föräldrar eller 

vårdnadshavare menar lågstadieläraren.  

Lågstadieläraren menar dock att om inte något särskilt har hänt, till exempel dödsfall i 

familjen, eller dödsfall som på något sätt rör eleverna så är döden ingenting som eleverna 

självmant tar upp eller visar intresse av. Hon tycker inte själv att det är jobbigt att prata om 

döden med sina elever när ämnet kommer upp, men att säkert andra lärare kan känna obehag 

inför ämnet. Lågstadieläraren poängterar dock att det här inte är något som de i kollegiet har 

pratat om, varken hur man ska ta upp ämnet eller om man ens ska ta upp det, förutom när 

elever på skolan för några år sen gick bort och då upprättades en krisplan.  

Hon är positiv till och tycker att det skulle vara en bra idé att ta upp ämnet och “förbereda” 

eleverna i skolan, särskilt menar lågstadieläraren när eleverna är i förpuberteten och de börjar 

komma ifrån den självcentrerade delen av barndomen. Hon tar upp exempel ifrån nyheterna 

där eleverna får reda på vad som händer runt om i världen med krig och rustning för att man 

ska kunna bli attackerad, något som också kan starta upp rädslor, eller elever från krigshärjade 

länder som tar med sig rädslorna från kriget hit. Naturkatastrofer är också något som kan 

starta upp rädslor för eleverna, särskilt de eleverna som hon menar tittar på nyheterna med 

sina föräldrar.     

6.4	  Intervju	  med	  Barnbibliotekarie	  

Vi intervjuade även en barnbibliotekarie från ett stadsbibliotek i Mellansverige. Vi valde att 

intervjua en barnbibliotekarie dels för att vi ville få svar på efterfrågan och tillgång angående 

barnböcker som tar upp döden, samt få reda på huruvida lärare ber om böcker som tar upp 

döden. Barnbibliotekarien menade att även om det inte är ett populärt ämne, i den meningen 

att det är ett populärt ämne att läsa om i form av vardagsläsning, när det kommer till 

barnböcker så är det ändå ett ämne som det skrivs många böcker kring, för alla åldrar. 

Barnböcker som tar upp döden handlar ofta om att någon närstående till ett barn har gått bort 

och hon menar att de ofta lånas ut av föräldrar eller vårdnadshavare i syfte att trösta och prata 

om en tragedi som hänt. Barnbibliotekarien säger dock att lärare är en målgrupp som sällan 

visar intresse av den här sortens böcker.  

Barnböcker som tar upp barns rädslor och tankar kring döden är något som hon tycker saknas. 

Hon menar att det finns barnböcker som tar upp döden utan att en tragedi har hänt och gav oss 

exempel som “Dödenboken” och “Mysteriet döden” men att det är en kategori av barnböcker 

med döden som utgångspunkt som bör utökas. Hon tycker att en skönlitterär barnbok som tar 
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upp och försöker ge svar på de frågor som barn kan ha kring döden är något som idag saknas 

och något som det skulle kunna finnas ett behov av då de flesta böckerna idag handlar om det 

som händer efter någon gått bort och sällan det som händer innan eller under en bortgång.       

Sammanfattning	  
Alla	  de	  intervjuade	  anser	  att	  det	  finns	  behov	  av	  ett	  hjälpmedel	  till	  att	  prata	  om	  döden	  och	  att	  det	  
då	  finns	  vissa	  kriterier	  detta	  hjälpmedel	  bör	  ta	  upp.	  De	  är	  överens	  om	  att	  det	  är	  ett	  viktigt	  ämne	  
som	  skolan	  bör	  ta	  upp,	  då	  inte	  bara	  i	  åtgärdande	  syfte.	  	  
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7.0	  Idé	  generering	  

Idén att göra en produkt och sedan att den produkten skulle vara i form av en barnbok kom 

fram då vi diskuterade vad vi själva skulle se som något meningsfullt och intressant.  

Carlsdotter Wallin (2013, s. 33-34) menar att det är viktigt att skriva om något som man själv 

brinner för. Vi ville därför producera en nyskapande produkt i form av en barnbok som tar 

upp ett ämne som ibland kan ses som tabubelagt på ett nytänkande sätt.  

Vi ville att ämnet skulle vara berörande och innovativt. Vi började fundera på olika 

familjekonstellationer, därifrån gick vi vidare till ensamstående hushåll och till tillslut hushåll 

med en döende förälder. Då uppstod tankar och funderingar på barnböcker som tar upp döden. 

Vi bestämde oss för att vi ville skriva en bok om barns tankar, frågor och rädslor för att ha en 

förälder som dör. Vi ville inte skapa en ”tröstbok” som används i krissituationer för att hjälpa 

barn bearbeta sorgeperioder. Vi ville skapa en produkt som kan användas i förebyggande 

syfte för att ta upp ämnet.  

I det centrala innehållet för svenska årskurs 1-3 i läroplanen för grundskolan står det att 

eleverna ska få ta del av berättande texter som belyser människors upplevelser och 

erfarenheter. De ska klara av att lyssna och återberätta samt ta del av skönlitterära barnböcker 

(Skolverket, 2011, s. 223). Med vår produkt vill vi uppmuntra till diskussion kring de 

erfarenheter boken belyser i samband med högläsning. I det centrala innehållet för religion i 

årskurs 1-3 i läroplanen står det att eleverna ska få ta del av livsfrågor med betydelse för 

eleven (Skolverket, 2011, s. 187).  

I arbetet kring omvärldsanalysen märkte vi att de flesta barnböcker som skrivs tar upp 

närstående släktingars bortgång och hur livet går vidare efter ett dödsfall. Det är böcker 

skrivna för att trösta läsaren. Vi såg en avsaknad av böcker som tog upp oron barn kan känna 

inför döden utan att ett dödsfall skett, samt en brist på böcker som tar upp ämnet på ett sakligt 

och distanserat sätt. Vi började därför tänka om kring vår egen bok och hur vi skulle kunna ta 

upp barns oro för döden utan att för den delen plagiera böcker som redan skrivits.  

	  Efter våra intervjuer inför användaranalysen tog respondenterna upp vad de själva anser 

saknas i utbudet av barnböcker som tar upp döden. Där kom det fram att det anses saknas 

böcker som tar upp frågor kring varför vi dör, vad som dör, vad händer efter någon dött, 

varför sjukdomar gör att vi dör etcetera samt att dessa frågor skulle besvaras sakligt.  
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Vi bestämde oss för att ta upp ämnet döden på ett sätt som distanserar läsaren från själva 

händelsen. Därför är det ingen närstående släkting eller människa som dör i vår produkt utan 

en vildfågel. Att använda sig av ett djurs bortgång menar Wiseman (2013, s. 6) är ett bra sätt 

att presentera döden i en barnbok då det är ett vanligt förekommande inslag i många barns 

vardag.  

När det väl kom till att skriva boken staplades först olika inslag upp som vi ville ha med. Då 

ville vi ha med att döden kan ske på olika sätt, att livet efter döden ses på olika sätt av olika 

personer, en biologisk förklaring av döden, varför dör man?  

För att få med alla dessa inslag och hur de skulle presenteras i boken skapades en mind-map. 

Där ville vi ha med seriösa inslag med Fille och Mias rädslor och tankar kring döden, vad 

Fille och Mia trodde skulle hända med fågeln efter döden, biologiska inslag kring 

diskussionen om fågelns dödsfall samt traditioner kring begravningar. En kristen begravning 

valdes för bokens handling av flera olika anledningar. Dels för att vi kunde använda egna 

erfarenheter och hålla oss till den kunskap som vi redan har och dels för att öppna upp till 

diskussioner om hur andra kulturers begravningar ser ut då det uttryckligen även nämns i 

boken att det finns andra sätt att se på döden och livet efter döden än det kristna synsättet. Vi 

valde även att hålla oss till en kristen begravning för att det passade in med resten av 

historien, det hade till exempel inte funnits någon anledning till att bryta sig in i varken 

Gustavianum eller Domkyrkan om vi valt en annan religions traditioner. Även om Sverige 

idag är ett mångkulturellt samhälle har ändå flertalet av eleverna i den svenska skolan en 

kristen tradition bakom sig och där syftar vi till en igenkänningsaspekt hos så många som 

möjligt. För att inkludera även barn med utländsk bakgrund valde vi att ge karaktärerna i 

boken olika hudtoner.  

För bokens layout bestämdes det att boken skulle skrivas som en lättläst bok som barn på 

lågstadiet själva ska klara av att läsa utan hjälp från vuxen. Då boken ska klaras av att läsas av 

barn själva blir illustrationerna extra viktiga för att ge bokens handling en extra dimension 

och ge svar på de frågor som texten inte själv svarar på (Carlsdotter Wallin, 2013, s. 136). 

Illustrationerna bestämdes vara retuscherade fotografier där karaktärerna är dataritade.   

Sammanfattning	  
Vi	  bestämde	  oss	  för	  att	  skriva	  om	  en	  död	  fågel	  istället	  för	  en	  döende	  familjemedlem	  för	  att	  
distansera	  läsarna.	  	  
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8.0	  Skapande	  

Varför vi skrev boken som vi gjorde, med utgångspunkt i Carlsdotter Wallins 

(2013) teorier kring skrivande för unga 

Författaren Ylva Carlsdotter Wallin har skrivit boken Så skriver du för unga (2013). Hon 

menar att barnböcker och böcker skrivna för unga inte bara ska ses som ett medel för 

underhållning eller ett hjälpmedel för barn att utöka deras ordförråd med. Hon menar att 

böcker hjälper unga att förstå världen.    

”De socialiseras, lär sig moral, förstår hur de förväntas agera och 

reagera, lär sig människans historia och vidgar sin horisont.” ( 

Carlsdotter Wallin, 2013, s. 17). 

Med vår produkt vill vi belysa en viktig del av världen och livet – döden. 

Att använda sig av böcker för att hjälpa barn att utveckla diverse copingstrategier har visat sig 

vara ett kraftfullt verktyg.  Levine (Nicholson 2003 s. 2) menar att historier och böcker har en 

förmåga att beröra barn på deras kreativa nivå samt avskärma verkligheten. Barns kognitiva 

kreativitet möjliggör för två sinnen att fungera samtidigt. Levine skriver 

"At the conscious level the client [child] is focused on the content of the actual 

narrative, while at the unconscious level a search is performed for [the child's] 

experiences which parallel the narrative" (Nicholson, 2003, s.2). 

Carlson & Arthur (Nicholson, 2003, s.2) menar således att om barn verkligen kan identifiera 

sig med en karaktär möjliggör det en situation där barnen kan lära. De kan då använda sig av 

det de lärt sig från karaktärerna för att använda sig av det i sin verklighet. 

Enligt Dyregrov (Dyregrov, 1999, s.10) är det inte helt enkelt att ta till sig döden som barn. 

Barn har svårt att uppfatta döden som slutgiltig och oundviklig. Dyregrov (1999, s.10) skriver 

att små barn måste få veta att alla livsfunktioner slutar fungera när någon väl dött, att den som 

dött varken kan prata, tänka eller komma tillbaka. De måste även få veta orsakerna till varför 

vi dör. 

Dyregrov (1999, s.10). skriver om ”magiska” orsaker och faktiska orsaker. En ”magisk” orsak 

syftar till exempel till att en önskan om att en person ska dö skulle ha orsakat dödsfallet. De 
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faktiska orsakerna är precis som det låter, den verkliga orsaken till dödsfallet.  Det är viktigt 

att barn lär sig skilja på dessa orsaker för att de inte ska tro att de själva orsakat någons död. 

Vi valde att skapa en produkt i form av en barnbok för att med hjälp av den lättare kunna 

öppna upp för diskussion kring ämnet. Carlsdotter Wallin (2013, s. 19) poängterar att 

barnböcker grundar sig från pedagogiken och att barn ofta förväntas lära sig nya färdigheter 

och uppfostras till goda medborgare genom boken. Att fostra elever till goda 

samhällsmedborgare poängteras även i skolans värdegrund och uppdrag i läroplanen för 

grundskolan (Skolverket, 2011, s. 7).  

Carlsdotter Wallin (2013, s. 20) menar att det är viktigt att ta vara på barns erfarenheter och 

skapa igenkänning i texter skrivna för barn. Språket och liknelser ska inte gå över huvudet på 

barnet som förväntas läsa boken, men lika viktigt menar Carlsdotter Wallin (2013, s. 20), är 

det att ta upp nya och annorlunda saker och inte vara rädd för att presentera svårare ord för 

barnet. Då vår bok i huvudsak syftar till att vara lärorik har vi därför inte undvikit att ta upp 

ord som barn på lågstadiet vanligtvis kanske inte kommer i kontakt med. Vi har dock i den 

mån det inte förstört historien förklarat de nya orden som presenterats. Andersson (2003, s. 

138) jämför böcker skrivna för barn med böcker skrivna för vuxna. Hon menar att svåra ord 

som används i barnböcker då vanligtvis förklaras i en bisats. Vi använde oss av bisatser för att 

förklara våra svåra ord, som till exempel änterhake, röcklin, urnor, kremering och 

dödsannons.  

LL-förlaget (Carlsdotter Wallin, 2013, s. 21) har presenterat flera olika svårighetsnivåer av 

böcker, med hjälp av dessa svårighetsnivåer ska läsaren då lättare kunna orientera sig bland 

böckerna och hitta den bok som passar läsarens förmåga. Enligt LL-förlaget är ”Fille och 

Mias dödliga äventyr” en blandning av ”Lättare” och ”Lätt” då boken innehåller många 

målande bilder som bär berättelsen och handlingen utspelas i vardaglig miljö med få 

karaktärer. Det är en enkel handling med välkända uttryck och ord, samt med bisatser och 

bildspråk. Relativt lite text med en blandning av korta och längre meningar. Några få 

ovanligare ord förekommer också i texten (Carlsdotter Wallin, 2013, s. 21). 

I processen att skriva en bok gjorde vi ett förarbete då vi läste barnböcker som behandlade 

ämnet och som redan fanns på marknaden. Carlsdotter Wallin (2013, s. 34) menar att varje 

gång man ska lära sig och ta till sig ett nytt hantverk härmar man de som redan presterar i det 

särskilda fältet. Vi har därför letat inspiration för vår produkt bland publicerade barnböcker 

och fått inspiration från bland annat Astrid Lindgren och Roald Dahl. 
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För Berättarperspektivet i vår barnbok valde vi ett tredje persons- perspektiv med en 

allvetande berättare (Carlsdotter Wallin, 2013, s. 100). Detta valde vi för att med hjälp av den 

tredje personen lättare kunna förklara ord som kanske är ovanliga för läsaren utan att för den 

delen förstöra historien. Det var också ett sätt att lättare få handlingen att gå vidare. Genom 

den tredje personen kunde vi väcka intresse redan i ingressen då berättaren uttalar sig om 

inbrotten som huvudkaraktärerna gör senare under bokens gång.  Carlsdotter Wallin (2013, s. 

98) menar också att barn många gånger har lättare att ta till sig en text som är skriven utifrån 

ett berättande i tredje person då berättelser skrivna i tredje person-perspektiv inte känns lika 

nära läsaren och därför kan svåra ämnen lättare tas upp utan att läsaren ska känna obehag. Vår 

berättare är vad Carlsdotter Wallin (2013, s. 97) kallar ”synlig berättarröst” då berättaren 

ibland talar direkt till läsaren, kommenterar händelser och presenterar sig själv i form av ett 

”jag”. Astrid Lindgren skrev ofta med en synlig berättarröst och hennes böcker inspirerade 

oss att skriva likadant.  

Kollektiva huvudkaraktärer är vanligt förekommande i barnböcker, och något som även vi 

använde oss av i vår produkt. Med Kollektiva huvudkaraktärer kan man skildra olika åldrar 

och kön och då också nå ut till en bredare användarkrets (Carlsdotter Wallin, 2013, s. 41).  Vi 

valde med våra båda huvudkaraktärer Fille och Mia att presentera båda könen. Vi valde även 

att ge de båda barnen olika färdigheter och personlighetsdrag för att dels få handlingen att gå 

framåt men även för att med hjälp av barnens olika personligheter lyckas fånga upp de 

funderingar och rädslor som kan uppstå kring ämnet. Att använda sig av flera huvudkaraktärer 

ger också möjligheter till att ha dialoger mellan karaktärer istället för att boken ska fyllas av 

vad Carlsdotter Wallin (2013, s. 42) kallar för tankemonologer. Hon menar att dialoger kan ge 

intrycket av att det ”händer mer” i berättelsen och det anses vara enklare för yngre barn att då 

förstå sammanhanget och lättare följa med i handlingen (Carlsdotter Wallin, 2013, s. 42). Vi 

använde oss av många dialoger mellan Fille och Mia där de tog upp olika frågor kring döden 

och hjälpte varandra att lättare förstå fenomenet. Carlsdotter Wallin (2013, s. 43) ger som 

huvudregel att ju yngre barn som är läsare desto färre karaktärer bör boken innehålla. Detta 

för att förenkla historien samt för att spegla den värld som barnen lever i (Carlsdotter Wallin, 

2013, s. 43). Därför valde vi att ha så få karaktärer i boken som möjligt utan att för den delen 

behöva kompromissa för historien. Carlsdotter Wallin (2013, s. 44) tar också upp vikten av att 

inte stapla för många händelser i en och samma bok utan snarare ha få men viktiga händelser. 

Att inte vara rädd för att ibland dra ner spänningen, ”rida ut stormarna” (Carlsdotter Wallin, 
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2013, s. 44) och blanda långsamma scener med händelserika. Detta gjorde vi i styckena när 

Fille och Mia skulle sova. 

Bland de karaktärer i boken som spelar en viktig roll försökte vi låta bli att måla upp dem som 

allt för stereotypa. Fille och Mia påvisar egentligen inga könsstereotypa personligheter. Vi har 

snarare försökt framställa dem som könsneutrala individer. Begravningsentreprenören vill vi 

framställa som verklighetstrogen för att läsarna ska få en verklig uppfattning över hur det går 

till på en begravningsbyrå. När boken var klar lät vi en begravningsentreprenör se över hur vi 

framställt denna karaktär för att se om bilden vi målat upp samspelade med verkligheten och 

der ansåg hon att den gjorde. Med prästen i Domkyrkan ville vi däremot inte vara 

förutsägbara utan tänja på gränserna mellan verklighet och fiktion. Därför valde vi att 

presentera prästen i pyjamas och där han först säger emot sin egen predikan innan han går 

med på att hjälpa Fille och Mia. Carlsdotter Wallin (2013, s. 45) menar att utmaningen i att 

skapa karaktärer är att kunna variera sig och själv ifrågasätta varför de är med och varför de 

presenteras som de gör. Vi valde att försöka gestalta våra karaktärer genom handlingen – hur 

de agerar och vad som sker, genom dialogerna mellan de olika karaktärerna, i hur vi valde att 

illustrera karaktärerna i form av kläder och utseendet, samt i karaktärernas drömmar och 

tankar (Carlsdotter Wallin, 2013, s. 47). 

Det är vanligt förekommande i böcker skrivna för barn att vuxenfigurer saknas eller är en 

minoritet. Detta för att barnen i böckerna blir fria från de vuxnas regler och förordningar och 

därmed blir fria till äventyr och tvingas klara sig själva (Carlsdotter Wallin, 2013, s.41). I vår 

bok finns vuxna representerade men då i utbildningssyfte där de vuxna presenterar fakta och 

förklaringar kring döden för Fille och Mia. Fille och Mias föräldrar är dock med i slutet av 

boken där de tar upp de regler som barnen brutit emot då de struntade i skolan för sitt äventyrs 

skull. Föräldrarna tyckte dock att anledningen bakom barnens skolkande var respektabel och 

viktig nog för att sedan erbjuda hjälp med förberedelserna inför begravningen. 

Carlsdotter Wallin (2013, s. 41) tar i sin bok upp flera olika slags huvudpersoner med olika 

särdrag. Hon menar att ”busungarna” är en av de mer komiska karaktärer som barnböcker 

presenterar. Vi valde för vår bok att använda oss av just två ”busungar” som våra 

huvudkaraktärer. Fille och Mia tänjde på regler och lagar då de inte bara struntade i den 

obligatoriska skolan eller lurade sina föräldrar. De gjorde även inbrott i både ett museum och i 

Domkyrkan. Vi anser efter att ha läst ett tjugotal barnböcker som tar upp ämnet döden att det 

saknas böcker som tar upp ämnet på ett lättsamt sätt med ”glimten i ögat”. 
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Miljön som historien utspelar sig i är inte bara var utan även när (Carlsdotter Wallin, 2013, s. 

58). Carlsdotter Wallin (2013, s. 58) menar att ju yngre barn som är läsare desto enklare bör 

miljön vara. Vi valde en obestämd nutid (Carlsdotter Wallin, 2013, s. 59) för att besvara 

frågan när vår historia utspelar sig. Dels för att det passar våra illustrationer då dessa är 

retuscherade fotografier men också för att läsarna ska känna igen sig i historien. Dagens barn 

är till exempel väl bekanta med internet som Fille och Mia använder sig av när de ska hitta en 

begravningsbyrå. Historien utspelar sig i Uppsala. Det är en igenkänningsfaktor då kända 

platser från staden tas upp och för de som bor i Uppsala som läser boken är det lätt att 

orientera sig i miljön. Uppsala valdes också som miljö för illustrationernas skull. Att vi är 

välbekanta med staden är också en viktig faktor, då vi kunde göra historien mer trovärdig 

genom att ha en verklig orientering i miljön. Vi lade även in en pedagogisk utgångspunkt i 

valet av miljön då historien tog upp särskilda fakta om staden, som tillexempel att Domkyrkan 

i Uppsala är den största kyrkan i hela Norden. 

Att använda talstreck för dialoger i böcker är vanligare i barnböcker än vad till exempel 

citattecken är (Carlsdotter Wallin, 2013, s. 54).  Detta för att det är enklare att urskilja 

dialogerna. Replikerna är ofta korta och enkla i barnböcker vilket gör att talstreck passar 

bättre för dialogerna (Carlsdotter Wallin, 2013, s. 54). Därför valde vi att använda oss av 

talstreck för våra dialoger. 

Carlsdotter Wallin (2013, s. 66) tar upp att majoriteten av läsare anser att en bra bok också 

måste vara spännande. Hon menar att skillnaden mellan vuxna och barn som läsare är att 

vuxna kan känna tvång till att läsa ut en bok även om den inte är stimulerande men att barn är 

friare i sin läsning och då lägger ifrån sig boken om den inte uppfattas som bra (Carlsdotter 

Wallin, 2013, s. 66 ).  Även Andersson (2003, s.137) betonar vikten av att skriva en 

spännande bok för att inte förlora läsare. Vi hade därför som mål att göra en pedagogisk bok 

om ämnet döden spännande. Carlsdotter Wallin (2013, s. 67) karakteriserar en spännande bok 

som en bok som tvingar läsaren att läsa vidare och skapar nyfikenhet för vad som ska hända 

härnäst. Detta försökte vi skapa genom intrigen att barnen skulle lyckas anordna en 

begravning trots hinder som måste övervinnas, som till exempel inbrotten i museet och 

Domkyrkan som ett led på vägen.  Vad Fille och Mia lär sig under tiden som de försöker 

anordna begravningen är också det vi vill förmedla till läsarna. Vi använde oss av den 

dramaturgiska kurvan (Carlsdotter Wallin, 2013, s. 78) som ett verktyg för att få handlingen 

att gå framåt. För att direkt skapa spänning och lyckas hålla kvar läsaren till att vilja fortsätta 

läsa valde vi att inleda berättelsen med en ingress där inbrottet i Domkyrkan presenteras. För 
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att skapa den dramaturgiska kurvan valde vi att först stapla upp innehållet till boken för att 

sedan bestämma vart någonstans i berättelsen de olika händelserna skulle ske. Vi ville ha ett 

crescendo av spänning där upplösning var inbrotten och efteråt ett lugnare avslut med 

begravningen.   

Illustrationer ger texten en till dimension, där texten tolkats och värderingar läggs in 

(Carlsdotter Wallin, 2013, s. 136, Andersson m.fl. 2003, s.147). Carlsdotter Wallin (2013, s. 

136) menar att bilderna berättar något som går förlorat i texten, de kompletterar och bygger ut 

historien. Då böcker med bilder oftast läses av både barn och vuxna är det viktigt att bilderna 

(och handlingen) tilltalar alla slags läsare. Vi valde med våra illustrationer att tänka 

nyskapande med datafigurerade, animerade bilder snarare än de mer vanliga ritade bilderna. 

Vi använde oss således av redigerade fotografier som sedan kompletterades av datafigurerade 

karaktärer. 

Sammanfattning	  
Vi	  har	  utgått	  oss	  ifrån	  Ylva	  Carlsdotter	  Wallins	  teorier	  kring	  skrivande	  för	  unga	  och	  kriterier	  för	  
vad	  en	  barnbok	  bör	  innehålla	  i	  skapandet	  av	  Fille	  och	  Mias	  dödliga	  äventyr.	  
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9.0	  Sociokulturellt	  perspektiv	  på	  lärandet	  

Läromedlet eller boken Fille och Mias dödliga äventyr är skriven utifrån att fungera i ett 

sociokulturellt klassrum. Tanken med boken är att den ska öppna upp för frågor och 

funderingar som sen ska diskuteras mellan lärare och elev eller elev och elev (Phillips, 2010, 

s. 85). Tanken med det sociokulturella perspektivet på lärande är att boken kan användas som 

en grund för elever och lärare att tillsammans diskutera boken och dess livsfrågor och på så 

sätt komma fram till svar på svåra frågor. Boken skulle även kunna fungera i ett klassrum där 

det kognitiva perspektivet på lärande används och där eleverna efter uppläst bok kan arbeta 

enskilt med frågor och tankar kring döden för att själva utforska fenomenet döden individuellt 

och komma till insikt (Phillips, 2010, s. 68-69). Phillips (2010, s.85) menar att all 

kommunikation och därför också majoriteten av vårt lärande inte skulle finnas till om det inte 

vore för språket och att språket i allra högsta grad är ett socialt medium. Språket är av 

avgörande betydelse under inlärning gällande litteratur och därför är läromedlet eller boken 

Fille och Mias dödliga äventyr i grund och botten ett socialt verktyg för inlärning.  

Språket fungerar som vårt psykologiska verktyg, det möjliggör ett bredare perspektiv på 

lärande där problemlösning och förvärvande av färdigheter tillåts (Phillips, 2010, s. 93). Att 

skriva en bok eller läsa upp en bok är att kommunicera, boken vill förmedla något till läsarna 

och mellan boken och läsarna sker ett utbyte av kunskap (Phillips, 2010, s. 85). 

Kommunikation och samarbete kan ses som mänskliga regler, något som måste göras för att 

människan ska kunna leva vidare och enskilda individers inlärning underlättas med hjälp av 

samarbete med andra (Phillips, 2010, s. 86-87). Dewey menar att skolan är en gemenskap där 

eleverna ska involveras i aktiviteter som för dem är meningsfulla och där utbytet av kunskap 

sker i sociala sammanhang (Phillips, 2010, s. 89). Med den här produkten ska lärare kunna 

introducera ämnet döden på ett sakligt och meningsfullt sätt, för att enklare kunna ta itu med 

känsliga frågor. Produkten ska förhoppningsvis kunna skapa villkor för eleverna där deras 

tänkande stimuleras och där eleverna kan mötas i deras gemensamma erfarenheter eller 

tankegångar (Phillips, 2010, s.89). Dewey menade att det bästa sättet som kunskap förmedlas 

på är genom vanlig kommunikation och samtal med andra (Phillips, 2010, s. 90).  

Sammanfattning	  
Boken	  Fille	  och	  Mias	  dödliga	  äventyr	  ska	  kunna	  fungera	  i	  ett	  sociokulturellt	  klassrum	  där	  
diskussioner	  uppmuntras	  och	  boken	  fungerar	  som	  ett	  medel	  för	  kommunikation.	  	  
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10.0	  Utvärdering	  

För	  att	  utvärdera	  boken	  lät	  vi	  fyra	  verksamma	  lärare	  läsa	  boken,	  då	  lärarna	  befinner	  sig	  

på	  olika	  platser	  runt	  om	  i	  landet	  hölls	  utvärderingen	  i	  form	  av	  mail-‐kontakt.	  Boken	  fick	  

väldigt	  god	  kritik	  och	  alla	  lärare	  meddelade	  att	  de	  gärna	  skulle	  använda	  den	  i	  

undervisning	  kring	  döden,	  som	  en	  färdig	  produkt.	  Även	  om	  boken	  är	  skapad	  med	  

lågstadiet	  i	  åtanke	  var	  det	  en	  lärare	  som	  ansåg	  att	  boken	  utan	  problem	  även	  skulle	  

fungera	  på	  mellanstadiet.	  	  Vi	  fick	  positiv	  kritik	  på	  användandet	  av	  språket	  i	  texten	  och	  

ordlekarna	  som	  Mia	  använder	  sig	  av	  gav	  boken	  en	  humor	  som	  uppskattades.	  Att	  vi	  hade	  

med	  kuriosa	  om	  Uppsala,	  som	  till	  exempel	  Gustav	  Vasas	  grav	  i	  Domkyrkan	  uppskattades	  

och	  en	  lärare	  ansåg	  att	  vi	  förmedlade	  kunskaper	  på	  ett	  bra	  sätt	  då	  vi	  ”smugit”	  in	  

kunskaperna	  i	  handlingen	  så	  att	  de	  inte	  utmärktes	  så	  tydligt.	  Alla	  lärare	  ansåg	  att	  boken	  

var	  underhållande	  och	  rolig	  och	  tog	  upp	  ämnet	  på	  ett	  nytt	  sätt	  som	  skulle	  fungera	  bra	  i	  

ett	  klassrum.	  De	  var	  dock	  enade	  i	  att	  boken	  är	  mer	  lämplig	  som	  ett	  läromedel	  än	  en	  

skönlitterär	  bok	  som	  läses	  i	  underhållningssyfte.	  	  

Vi	  ville	  skriva	  en	  bok	  om	  döden	  på	  ett	  lättsamt	  och	  humoristiskt	  sätt	  utan	  att	  boken	  för	  

den	  delen	  skulle	  bli	  satir	  eller	  morbid.	  Utvärderingen	  av	  boken	  har	  visat	  att	  de	  som	  läst	  

den	  anser	  att	  vi	  lyckats	  med	  det.	  De	  som	  utvärderade	  boken	  menade	  att	  boken	  och	  

handlingen	  var	  skriven	  på	  ett	  sätt	  som	  var	  enkelt	  att	  bygga	  vidare	  undervisningen	  på.	  De	  

menade	  att	  boken	  kunde	  fungera	  som	  ett	  uppstartande	  av	  ämnet	  döden,	  där	  kortare	  

delar	  kan	  läsas	  högt,	  för	  att	  presentera	  vilken	  del	  av	  döden	  som	  ska	  behandlas.	  Då	  vi	  

kortfattat	  tog	  upp	  olika	  delar	  av	  döden	  gav	  det	  utrymme	  till	  att	  bygga	  vidare	  och	  

fördjupa	  sig	  i	  olika	  perspektiv	  av	  döden.	  Det	  är	  också	  då	  enkelt	  som	  lärare	  att	  själv	  välja	  

var	  fokusen	  skall	  läggas.	  	  

Att	  svåra	  ord	  fanns	  med	  i	  boken	  var	  inte	  något	  som	  verksamma	  lärare	  reagerade	  

negativt	  på,	  snarare	  tvärtom.	  De	  menade	  att	  de	  svåra	  orden	  ger	  möjlighet	  till	  diskussion.	  

Vi	  fick	  positiv	  feed-‐back	  på	  att	  vi	  vågat	  använda	  oss	  av	  svåra,	  annorlunda	  ord	  som	  inte	  

används	  i	  vardagligt	  syfte	  som	  till	  exempel	  änterhake	  och	  röcklin.	  Lärarna	  ansåg	  att	  det	  

gav	  boken	  en	  extra	  dimension	  då	  vi	  valde	  att	  inte	  förenkla	  språket	  för	  läsarnas	  skull.	  	  

Vi	  fick	  konstruktiv	  kritik	  på	  valet	  av	  en	  vildfågel	  som	  varken	  Fille	  eller	  Mia	  hade	  någon	  

som	  helst	  relation	  till.	  De	  menade	  att	  det	  är	  orealistiskt	  att	  två	  barn	  bestämmer	  sig	  för	  

att	  lägga	  ner	  så	  mycket	  tid	  och	  kraft	  på	  något	  som	  de	  inte	  har	  någon	  relation	  till.	  Ett	  

förslag	  var	  då	  att	  fågeln	  kunde	  presenterats	  på	  ett	  sätt	  där	  Fille	  och	  Mia	  hade	  sett	  fågeln	  
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tidigare,	  kanske	  kvittrade	  alltid	  fågeln	  när	  de	  varit	  i	  dungen	  tidigare.	  	  Ett	  tillägg	  i	  

dialogen	  där	  detta	  förklarades	  menade	  en	  lärare	  hade	  gjort	  historien	  mer	  trovärdig.	  I	  

förarbetet	  till	  boken	  hade	  vi	  bestämt	  oss	  för	  att	  vi	  ville	  ha	  en	  vildfågel	  som	  dog	  just	  för	  

att	  det	  inte	  skulle	  finnas	  någon	  relation	  mellan	  den	  bortgångne	  och	  barnen,	  men	  att	  det	  

är	  orealistiskt	  att	  två	  små	  barn	  går	  till	  så	  stort	  besvär	  för	  en	  vanlig	  fågel	  som	  de	  aldrig	  

sett	  förut	  var	  inte	  något	  som	  vi	  reflekterade	  över.	  Läraren	  menade	  att	  om	  inte	  fågeln	  

betyder	  något	  för	  barnen	  varför	  skulle	  de	  då	  bry	  sig	  om	  ifall	  en	  katt	  åt	  upp	  den?	  Katter	  

äter	  fåglar	  hela	  tiden	  och	  varför	  får	  just	  den	  här	  fågeln	  som	  redan	  är	  död	  inte	  bli	  uppäten	  

av	  en	  katt?	  	  

Vissa	  delar	  kring	  begravningar	  och	  döden	  som	  vi	  tog	  upp	  i	  boken	  förklarades	  aldrig	  

heller.	  Även	  detta	  var	  något	  som	  vi	  fick	  kritik	  på.	  Varför	  valdes	  vissa	  aspekter	  att	  

förklaras	  medan	  andra	  bara	  nämndes	  i	  förbifarten?	  Att	  svart	  klädsel	  associeras	  med	  

begravningar	  nämndes	  men	  aldrig	  någon	  förklaring	  till	  varför	  det	  är	  vanligt	  med	  svart	  

klädsel.	  Att	  det	  blir	  allt	  vanligare	  med	  ”vanliga	  finkläder”	  snarare	  än	  helsvart	  var	  inte	  

heller	  något	  som	  vi	  tog	  upp	  i	  boken.	  Inte	  heller	  förklarade	  vi	  varför	  en	  kista	  används,	  

utan	  bara	  att	  kistor	  används	  för	  begravningar	  och	  gravsättning.	  	  	  

Då	  illustrationerna	  tog	  längre	  tid	  än	  vi	  trodde	  från	  början	  gjordes	  utvärderingen	  av	  

lärarna	  utan	  illustrationer.	  Lärarna	  hade	  frågor	  kring	  vilka	  händelser	  som	  skulle	  få	  

illustrationer,	  men	  menade	  att	  handlingen	  är	  skriven	  på	  ett	  sätt	  där	  många	  inre	  bilder	  

målas	  upp	  av	  läsaren	  själv.	  	  

Stycket	  när	  Fille	  och	  Mia	  är	  i	  den	  anatomiska	  teatern	  inne	  på	  museet	  Gustavianum	  och	  

diskuterar	  obduktioner	  tyckte	  en	  lärare	  kunde	  utvecklas	  med	  en	  förklaring	  att	  man	  

studerar	  kroppen	  för	  att	  se	  vad	  som	  gjorde	  att	  personen	  i	  fråga	  dog,	  utan	  att	  för	  den	  

delen	  ta	  med	  makabra	  detaljer.	  Det	  här	  är	  något	  som	  vi	  diskuterade	  i	  samband	  med	  

skapandet.	  Vi	  ville	  få	  med	  vissa	  biologiska	  inslag	  av	  dödsfall,	  vad	  som	  händer	  med	  

kroppen	  när	  man	  dör	  och	  så	  vidare.	  Detta	  är	  något	  som	  vi	  inte	  riktigt	  lyckades	  få	  med	  på	  

ett	  sätt	  som	  vi	  är	  nöjda	  med.	  Även	  om	  vi	  tar	  upp	  att	  organen	  i	  kroppen	  slutar	  fungera	  så	  

är	  det	  inte	  mycket	  mer	  än	  det.	  Detta	  gör	  också	  att	  boken	  från	  det	  perspektivet	  är	  

bristfällig.	  	  

Boken	  skickades	  även	  till	  lärarstudenter	  från	  olika	  lärosäten	  för	  utvärdering	  och	  även	  

dessa	  gav	  respons	  via	  mail.	  Att	  Mias	  reaktion	  av	  vetskapen	  att	  fågeln	  är	  död	  saknas	  
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kommenterades	  som	  något	  vi	  gärna	  kunde	  lagt	  till.	  	  Det	  kändes	  som	  om	  stycket	  inte	  var	  

klart	  när	  Fille	  och	  Mia	  direkt	  efter	  började	  planera	  inför	  begravningen.	  	  

Utöver	  detta	  fick	  boken	  mycket	  lovord	  från	  lärarstudenterna	  då	  de	  ansåg	  att	  det	  var	  en	  

fin	  och	  rolig	  historia	  med	  bra	  förklaringar	  på	  svåra	  eller	  konstiga	  uttryck.	  Ämnet	  anses	  

behandlas	  på	  ett	  positivt	  sätt	  där	  flera	  olika	  aspekter	  av	  döden	  uppmärksammas,	  så	  som	  

rädsla,	  ovisshet	  samt	  att	  döden	  är	  en	  naturlig	  del	  av	  livet	  och	  att	  man	  ska	  leva	  i	  nuet.	  Det	  

ansågs	  också	  vara	  bra	  att	  vi	  valt	  att	  utgå	  från	  en	  död	  fågel	  då	  det	  gjorde	  att	  ett	  tungt	  

ämne	  skrevs	  på	  ett	  lättsamt	  sätt.	  	  

En	  lärarstudent	  tyckte	  att	  produkten	  kunde	  fungera	  både	  som	  en	  skönlitterär	  bok	  i	  

underhållningssyfte	  och	  som	  ett	  läromedel	  och	  skulle	  gärna	  själv	  använda	  sig	  av	  boken	  

för	  framtida	  lektioner	  angående	  ämnet.	  Då	  boken	  är	  rätt	  lång	  tyckte	  lärarstudenten	  att	  

den	  kunde	  fungera	  i	  underhållningssyfte	  men	  eftersom	  boken	  tar	  upp	  mycket	  som	  går	  

att	  diskutera	  med	  klassen	  anser	  studenten	  att	  den	  lika	  väl	  fungerar	  som	  läromedel.	  Att	  

boken	  avslutades	  med	  spänning	  om	  vad	  som	  händer	  härnäst	  sågs	  som	  väldigt	  positivt.	  

På	  grund	  av	  tidsbrist	  blev	  produkten	  inte	  utvärderad	  av	  elever	  förrän	  efter	  arbetet	  var	  

helt	  klart.	  Utvärderingen	  skedde	  i	  slutet	  av	  vårterminen	  och	  då	  ett	  längre	  arbete	  med	  

produkten	  inte	  var	  möjligt	  kunde	  ingen	  utvärdering	  med	  egentligt	  utbildningssyfte	  ske.	  

Två	  klass	  6	  utvärderade	  boken	  i	  rent	  högläsningssyfte	  där	  vi	  läste	  boken	  högt	  för	  

eleverna	  och	  efteråt	  diskuterade	  boken.	  Vi	  valde	  att	  låta	  klass	  6	  utvärdera	  boken	  då	  vi	  

tillsammans	  med	  lärarna	  på	  skolan	  ansåg	  att	  de	  på	  ett	  objektivt	  sätt	  kunde	  utvärdera	  

boken	  utan	  att	  för	  den	  delen	  lämna	  skolan	  med	  tankar	  och	  frågor	  kring	  döden	  

obesvarade	  på	  grund	  av	  tidsbrist.	  Eleverna	  skulle	  se	  boken	  som	  ett	  läromedel	  för	  

lågstadiet	  och	  ge	  feed-‐back	  över	  huruvida	  de	  tror	  den	  skulle	  passa	  för	  yngre	  barn.	  	  

Produkten	  fick	  väldigt	  positiv	  respons	  från	  eleverna	  och	  de	  tog	  utvärderingen	  på	  stort	  

allvar.	  De	  diskuterade	  undervisningen	  de	  redan	  varit	  med	  om	  som	  tagit	  upp	  döden	  och	  

hur	  boken	  kunde	  eller	  inte	  kunde	  passat	  in.	  De	  menade	  att	  vår	  produkt	  hade	  varit	  bra	  

som	  ett	  hjälpmedel	  för	  att	  öppna	  upp	  diskussioner	  kring	  olika	  aspekter	  av	  ämnet	  på	  ett	  

roligt	  och	  annorlunda	  sätt.	  Att	  historien	  var	  spännande	  med	  lite	  humor	  i	  var	  väldigt	  

positivt.	  Eleverna	  tyckte	  att	  boken	  förklarade	  händelser,	  tankar	  och	  svåra	  ord	  bra	  och	  att	  

döden	  togs	  upp	  på	  ett	  sätt	  som	  inte	  väckte	  jobbiga	  minnen	  till	  liv.	  Då	  hela	  boken	  lästes	  
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upp	  under	  en	  lektion	  var	  det	  inte	  alla	  elever	  som	  klarade	  av	  att	  sitta	  stilla	  och	  lyssna,	  då	  

boken	  är	  relativt	  lång.	  	  

	  

Sammanfattning	  
Även	  om	  det	  finns	  vissa	  delar	  i	  boken	  som	  de	  utvärderande	  gärna	  sett	  oss	  utveckla	  är	  alla	  
överens	  om	  att	  de	  mer	  än	  gärna	  skulle	  använda	  boken	  i	  sin	  undervisning.	  
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11.0	  Diskussion	  

Under idégenereringen bestämde vi att boken skulle fungera som en lättläst bok som barn 

kunde läsa ensamma med många illustrationer i. Under arbetets gång och under tiden som 

boken skrevs märkte vi dock hur svårt det var att skriva lättläst när det var så mycket olika 

händelser vi ville att boken skulle ta upp. Carlsdotter Wallin (2013, s. 116) tar upp just hur 

svårt det ibland kan vara att skriva lättläst. Konstnärligheten och ambitionerna för skrivandet 

kan göra det svårt att hålla sig till korta enkla meningar och för oss var det precis det som 

hände. När vi väl började skriva handlingen flöt det på och stilen vi använde oss av när vi 

skrev gjorde att lättlästheten försummades. Bokförlaget Hegas (Carlsdotter Wallin, 2013, s. 

116) ger endast ut lättlästa böcker. Kraven de har på lättlästa böcker är bland annat att språket 

inte får innehålla svåra ord eller metaforer och där handlingen alltid måste ske i kronologisk 

ordning. Dessa krav gick vi emot redan i vårt andra stycke där handlingen hoppar fram i tiden 

för att sedan flytta tillbaka till det förflutna. Att det fanns krav på vad som krävs på en bok för 

att den ska vara lättläst var något som vi inte hade tänkt på eller tagit reda på innan vi började 

skriva, utan något som vi fick reda på efter handlingen redan var färdig. Vi märkte också att 

valet av hur illustrationerna skulle göras gjorde det svårt att ha med många illustrationer. Inte 

bara tidsmässigt, då illustrationerna krävde mycket förarbete, utan även för att vissa händelser 

i boken inte gick att gestalta. Eftersom vi valde att använda oss av fotografier som sedan 

retuscherades som illustrationer var det svårt att få till fotografier på allt som handlingen 

innefattade då den redan var färdigskriven. 

Att boken inte längre är en lättläst bok märks också i våra val av svåra ord. Användningen av 

svåra ord var något vi bestämde oss för att inte ändra på, utan snarare något som vi valde att 

fortsätta jobba vidare med. Då boken mer liknar en högläsningsbok än en lättläst bok anser vi 

att valet av svåra ord gör den mer pedagogisk, då boken ger upphov till diskussioner kring 

olika ord och dess betydelse vilket i sin tur leder till ett bredare ordförråd bland läsarna. 

Carlsdotter Wallin (2013, s. 116) poängterar att barnböcker ofta får kritik när det kommer till 

de pedagogiska aspekterna. Konstupplevelsen prioriteras framför skrivregler och god 

sensmoral. Även om vår bok inte alltid är skriven enligt de skrivregler som finns och där en 

egentlig sensmoral saknas har vi försökt få in andra pedagogiska inslag i form av inte bara 

fakta gällande ämnet i sig utan även allmänbildning angående de historiska platser som Fille 

och Mia besöker i Uppsala.   

Vi hade bestämt oss under idégenereringen att boken först och främst skulle handla om barns 

rädsla för döden. Under tiden handlingen skrevs förändrades detta. Även om boken 
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fortfarande tar upp barns tankar, frågor och i viss mån även rädslor är det inte längre något 

boken genomsyras av. Istället tar boken upp döden på ett sakligt sätt där händelseförloppet 

kring ett dödsfall förklaras och där tankar och rädslor blir en bieffekt av detta.  

En tanke om boken, som i dagsläget är ett läromedel mer än den är en skönlitterär bok, är att 

man kan bygga vidare idén och även göra ett tillhörande lektionsmaterial. Det skulle 

tillexempel kunna bestå av diskussionsfrågor och uppgifter, som hör till de olika aspekterna 

av döden som boken tar upp, för att komplettera undervisningen. I och med detta bidrar boken 

till ett sociokulturellt perspektiv på lärandet, då tanken är att eleverna tillsammans med 

läraren ska diskutera fram svar på annars svåra frågor som saknar absoluta svar, som till 

exempel: Vad händer efter döden? Vi valde att inte skapa ett kompletterande 

undervisningsmaterial då målet var att skapa en barnbok som från början skulle vara 

skönlitterär och fungera som ett komplement för undervisning.  

”Det är en vanlig uppfattning bland människor som inte har skrivit en barn- eller 

ungdomsbok att det är lätt.” (Carlsdotter Wallin, 2013, s. 16)  

Det var precis så vi tänkte, vad kul och lätt det ska bli att skriva en barnbok. Det är bara att 

skriva! Vi hade en idé till en bok och tänkte att det nog inte skulle vara så svårt att få ner det 

på papper. Dock var det svårare än vad vi trodde och det tog längre tid än väntat. Fastän vi 

hade en idé för boken så blev den färdiga produkten inte alls som vi tänkt från början. Att 

skriva en saklig bok om ett så seriöst ämne utan att för den delen plagiera de böcker som 

redan finns ute på marknaden visade sig inte vara så lätt. Även om produkten blev större och 

annorlunda än vad vi tänkt oss från början så är vi nöjda med slutresultatet.  

Vi valde att bara använda oss av Carlsdotter Wallins (2013) teorier kring skrivande för unga 

för att hålla oss konsekventa i vårt skrivande. Detta för att inte blanda flera olika teorier och 

då också få en osammanhängande slutprodukt. Vi använde oss dock även av Anderssons 

(2003) teorier för att styrka vissa av Carlsdotter Wallins (2013) kriterier.  

Även om ämnet död och barns rädslor kring detta är vanligt förekommande hade vi svårt att 

hitta vetenskapliga texter kring detta. Barns sorgearbete kring en närståendes död var vanligt 

förekommande bland artiklar men rädslan för döden var svårare att hitta. Detta gjorde att det 

blev svårt för oss att hitta en vetenskaplig grund för vår rapport.   

Produkten fick i utvärderingen väldigt god kritik av både verksamma lärare och 

lärarstudenter. Tanken från början var att även föräldrar skulle läsa och utvärdera boken 
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tillsammans med sina barn men på grund av tidsbrist, arbete och resor hanns inte det med. 

Något som är väldigt tråkigt då vi gärna sett att barn i lågstadieåldern utvärderat produkten.  

Boken anses fungera både som läromedel och skönlitterär bok vilket vi ser som väldigt 

positivt då tanken från början var att skapa just en skönlitterär bok. Alla som gjort 

utvärderingen skulle gärna använda sig av produkten i undervisningssyfte vilket vi ser som 

väldigt positiv kritik.  

Kritik som gavs på innehållet var till stor del att de som läst boken gärna sett att vi utvecklat 

vissa händelser och begrepp mer än vad som gjorts. Till viss del var detta kritik som vi själva 

inte tänkt på under skrivprocessen, men det var även aktiva beslut att inte utveckla vissa delar 

för att hålla ner längden av boken.  

Att ge vildfågeln en betydelse för barnen innan den dött var också något som vi själva inte 

reflekterade över. Att det kunde ha betydelse för bokens trovärdighet var inte något vi 

förutsett och efter mottagen kritik är det något som vi också gärna ändrat på. Dock var det ett 

medvetet val från vår sida att barnen inte skulle ha någon relation till den döda fågeln för att 

distansera dödsfallet från huvudkaraktärerna och då även för läsarna.  

Vi har under det här arbetet kommit fram till att rädsla kring döden är vanligt förekommande 

bland barn. Men att det inte är något som tas upp särskilt ofta i skolsammanhang. Forskare är 

överens om att det är en av de mest vanliga rädslor människan känner, något som vi gått 

igenom i vår bakgrund. Trots att rädslan för döden är en av våra största rädslor så är det ett 

ämne som försummas i skolsammanhang. Vi tror att det är för att ämnet är för komplex och 

svårt att prata om utan att kanske råka trampa någon på tårna eller skapa obehag i 

barngruppen. Man ser dock i vår utvärdering att lärare söker material att lättare ta sig an 

ämnet i och med att de gärna skulle använda sig av vårt material i sin egen undervisning. 

Det finns teorier som visar på att barn lär sig genom litteraturen, om de kan identifiera sig 

med karaktärerna så kan de även tillämpa de kunskaper boken förmedlar lättare i det verkliga 

livet (Nicholson, 2003, s.2). Vi hoppas därför att framtida läsare ska kunna identifiera sig med 

Fille och Mia för att lättare kunna ta till sig de tankar och funderingar som boken 

representerar.  

Sammanfattning	  
Produkten	  gick	  från	  att	  vara	  en	  skönlitterär	  bok	  till	  ett	  läromedel.	  	   	  
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13.0	  Bilagor 

13.1	  Intervjufrågor	  inför	  Användaranalysen	  

Privatperson	  1	   
• Var du rädd för döden när du var yngre?  
• Tog ni upp döden i skolan? Om ja, hur pratade ni om döden? 
• Vad trodde du hände med folk som dog?  
• Varför tror du folk dog när du var yngre? 
• Var det förvirrande med metaforer kring döden? tillexempel “farfar sover nu” 

 

Privatperson	  2 
• Har du märkt av en rädsla för döden från dina barn? Vad var det i så fall de 

var rädda för angående döden och vad var det som gav upphov till rädslan? 
• har du märkt av en rädsla från era barn för att du och/ eller din respektive ska 

gå bort? Om ja, hur visades sig den rädslan? 
• Har du märkt av en nyfikenhet kring döden från dina barn? 
• Har du och din respektive pratat om döden med era barn? 
• Om ja, tyckte ni det var jobbigt och/eller svårt att prata om döden? Och vad 

var det i så fall som var jobbigt att prata om? 
• Skulle det underlätta om det fanns ett hjälpmedel för att prata om ämnet? 
• Om ja, vad anser du att det hjälpmedlet bör ta upp? 
• Känner du att det skulle underlätta om skolan tog upp livsfrågor kring döden, 

och i så fall i vilken årskurs tycker du att det bör göras? 
 

Lärare 
• Hur arbetar du med livsfrågor i ditt klassrum?  
• Märker du av rädslor kring döden hos dina elever?  
• Märker du av någon rädsla från dina elever att en föräldrar eller 

vårdnadshavares skulle kunna gå bort? 
• Är döden att ämne som tas upp självmant av dina elever?  
• Tycker du det kan vara svårt och/eller obehagligt att prata om döden med dina 

elever?  
• Upplever du och/eller dina kollegor att det skulle underlätta att prata om detta 

om det fanns ett hjälpmedel? 
• Om ja, hur anser du att det hjälpmedlet borde vara upplagt? Vad bör den ta 

upp? 
• Har du märkt av att vårdnadshavare tycker att det här ämnet är jobbigt att 

prata om med sina barn?  
 

Barnbibliotekarie 
• Är döden ett populärt ämne för barnböcker?  
• Tycker du det finns barnböcker som tar upp barns rädsla för döden?  
• Tycker du det finns barnböcker som tar upp barns rädsla för föräldrars eller 

vårdnadshavares bortgång? 
• Vilken målgrupp upplever du är mest intresserad av barnböcker som tar upp 

döden?  
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• Anser du att det finns ett behov av barnböcker som tar upp barns rädsla kring 
döden, och föräldrar bortgång?  

• Ber lärare om böcker som tar upp döden? 

	  


