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Abstrakt 
 
Religious symbols, rites and tales in picturebooks 
A iconotextanalysis, focusing on death, from the perspective of the five 
worldreligions  
 
Studiens syfte är att kartlägga hur bilderböcker, som har fokus på döden, presenterar 
den religiösa mångfalden. Religiösa symboler, riter och berättelser kartläggs utifrån de 
fem världsreligionerna. Studien är en kvalitativ ikonotextanalys med en 
fenomenografisk ansats, vilket betyder att jag läst, kategoriserat och tolkat fem 
bilderböcker för barn i åldrarna 1-6 år. Bilderböckerna kommer från en 
bibliotekskategorisering benämnd död och sorg, där de valdes ut utifrån att studien 
skulle visa på en mångfald. Böckerna lästes och frågor besvarades utifrån en frågeguide, 
som skapats utifrån studiens syfte och frågeställningar. Svaren har sedan kategoriserats 
utifrån tre kategorier; symboler, riter och berättelser. När resultatet var gjort jämfördes 
data utifrån symboler, riter och berättelser i de fem världsreligionerna. 
 
I resultatet framkom att det finns en mångfald av symboler, riter och berättelser i 
bilderböckerna. Exempelvis finns kistor, kors och präster med. En begravning sker i 
fyra av fem böcker. Alla böcker ger någon form av förklaring till vad som sker efter 
döden. Både konkreta, som att kroppen går från varm till kall och läggs i jorden, och 
abstrakta förklaringar, exempelvis att den döde ska på en evig resa, hamnar i himlen 
eller återföds.  
 
Bilderböckerna visar en mångfald men den är inte tillräcklig. Barn behöver få en större 
inblick i världsreligionerna och dess mångfald, för att få möjligheter att själva ta ett 
aktivt religiöst val men framför allt för att respekt och förståelse mellan individer ska 
finnas. Ordet religion finns inte med i bilderböckerna och barn behöver hjälp med 
förståelsen av symbolerna, riterna och berättelserna, för att göra kopplingen mellan 
bilderböckerna och religion.  
 
Nyckelord 
Bilderbok, Religion, Döden, Symboler, Riter, Berättelser
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1 Inledning 
 
Religion och döden är ständigt aktuell i människans liv och så även i en del av barnens. 
I dagens samhälle med diverse attacker mot samhället, den stora flyktingströmmen och 
död som en ständig nyhet på TV blir den bild barn får av döden desto viktigare. Döden 
är aktuell dagligen i världen och mångfalden i dagens Sverige blir bara tydligare och 
tydligare. Exempelvis ska det nu byggas en begravningsplats, en plats att förvara de 
döda, som inte är kopplad till någon speciell religion (Expressen, 2016).  
 
Förskolan idag har en kulturell mångfald och förskolläraren har fått i uppdrag att hjälpa 
barnen att upptäcka denna mångfald. Läroplanen (Lpfö 98/10) beskriver bland annat att 
förskolan är en plats som ger möjligheter för att grundlägga respekt för andra kulturer 
och andra individer och deras religion. För att denna respekt och mångfald ska komma 
till uttryck behöver pedagogerna, men också materialet i förskolan visa på olika sätt att  
se och uppleva saker, till exempel döden.  
 
Bilderboken är en given del av vardagen i förskolan. Den används bl.a. som 
språkverktyg, för fantasin men också för att bearbeta verkligheten. Dessutom kan den 
hjälpa barnen att känna igen sig och bygga vidare på sin världsbild. Bilderboken är ett 
medium som kan presentera döden för barnen och dessutom vinkla den. Barn behöver få 
en bred inblick i olika sätt att se och möta döden, exempelvis utifrån olika religioner för 
att förstå att det finns olika sätt att handskas med och tro om den (Hood Jr, Hill & 
Spilka, 2009). 
 
Tidigare forskning som studerat döden i barnlitteraturen har fokuserat på hur barn med 
hjälp av litteraturen kan bearbeta sorg och saknad. Jag har inte funnit någon forskning 
där religionernas sätt att uttrycka sig runt döden kommit fram. Att barnen får ta del av 
de olika sätt att bemöta döden som olika religioner kan ge anser jag vara en viktig del av 
det mångkulturella samhället. Dessutom finns ett behov av förståelse för andra kulturer  
samt den egna, vilket även Lpfö 98/10 lyfter fram. Genom olika ritualer i 
bilderböckerna kan barnen ta del av hur olika man kan möta döden.  
 
Som blivande förskollärare anser jag det viktigt att veta vad de bilderböcker jag 
presenterar för barnen ger för olika synvinklar på döden. Jag kan inte påverka böckerna 
men med kunskap om deras innehåll kan jag hjälpa barnen att förstå olika synsätt samt 
komplettera med andra om något saknas. Det är dessutom viktigt att påpeka att barnen 
har rätt att själva välja vad de vill tro på eller välja att inte tro alls. Hartmans (1986) 
forskning visar dessutom att barn som inte har religion runt sig inte heller ställer frågor 
om den leder till att de inte heller ser det som en möjlighet i deras liv. Genom 
bilderboken kan barn ta del av flera olika religioner, dess symboler, riter och berättelser 
och först då kan ett medvetet val göras. Dessutom ökar chansen till respekt för andra 
kulturer, individer och religioner med kunskap om dem.  
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2 Bakgrund 
 
2.1 Den mångreligiösa förskolan 
Sverige är i förändring och det gäller även den svenska förskolan. Befolkningen går från 
en relativt homogen grupp till en befolkning där mångkultur och mångreligiös 
tillhörighet råder (Andersson & Sander, 2015). Det talas om Sverige som ett av världens 
mest sekulariserade länder och i takt med denna diskussion har även talet om religion 
och religiositet kommit fram i debatten. Tidigare har majoriteten av den svenska 
befolkningen bekänt sig till kristendomen men i och med den globala värld vi lever i 
idag har även andra religioner tagit plats i det svenska samhället (a.a.). Förskolans 
läroplan har i den senaste uppdateringen också påpekat detta:  
 

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors 
förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell 
mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka 
denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer 
internationaliserat samhälle (Lpfö 98/10, s.6).  

 
Barn från andra länder och kulturer som kommer till Sverige tar med sig sin 
livserfarenhet, sin kultur och sin religion in i förskolan. Andersson och Sander (2015) 
skriver att trots denna förändring av den religiösa världen har det talats lite om den och 
det även gäller inom förskolans verksamhet. Den stora diskussionen är språket då det 
kommer barn från andra kulturer som ska integreras i förskolans grupper. Flera skrifter 
bl.a. av myndigheten för skolutveckling har getts ut för detta syfte (Benckert, Håland & 
Wallin, 2009). Dock saknas skrifter som belyser religionen och den mångreligiositet 
som idag finns i samhället.  
 
Minoriteter som en del av samhället är ständigt en aktuell fråga och så även i förskolan. 
Religiösa minoriteter har enligt FN:s artikel 27 rättigheter att utöva sin egen religion, 
det gäller även för barn (Mänskliga rättigheter, 2016). 
 
2.2 Styrdokument 
Förskolans styrdokument talar mycket om att verksamheten ska vara fri från 
diskriminering, där religion är en av diskrimineringsgrunderna. Förskolan är en plats för 
mångfald och sökande av den egna identiteten (Lpfö 98/10). Genom verksamheten ska 
värderingar tydliggöras och barn ska få möjligheter att göra sina egna val. Vuxnas 
förhållningssätt är exemplet som barnen får och tar efter och det är bl.a. genom dem 
som värderingar och respekt konkretiseras. Barn tillägnar sig dessa typer av värderingar 
främst genom konkreta upplevelser säger läroplanen (a.a.).  
 
Uppdraget i förskolan är bl.a. att hjälpa barnet i sin kultur och sitt identitetsskapande 
samtidigt som ett kulturarv ska överföras. I detta kulturarv ingår till exempel traditioner, 
berättelser och värden (Lpfö 98/10). En annan aspekt är att förskolan inte ska ge barnen 
en ensidig bild av världen och inte heller påverka barnen i en specifik åskådning. 
Vårdnadshavare ska utan att känna oro för påverkan på barnen kunna lämna dem i 
förskolans verksamhet (a.a.). Det innebär att det inte endast är exempelvis den kristna 
religionen som ska presenteras för barnen utan mångfald av religion ska finnas 
tillgänglig för alla barn.  
 
Bilderboken tillsammans med språket främjar barns utveckling. Den kan vara ett 
verktyg i sökandet efter identitet eller efter olika kulturella och även religiösa uttryck. 
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Förskolan ska sträva efter att hjälpa varje enskilt barn att reflektera över och även ta 
ställning i olika livsfrågor. Dessutom ska verksamheten hjälpa barnen att utveckla en 
förståelse för alla människor oavsett religion (Lpfö 98/10). ”Förskolan ska sträva efter 
att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna 
uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv” (Lpfö 98/10, s. 10). Olika 
uttrycksformer, där text och bild är några exempel ger olika möjligheter för barn att 
bredda sin världsbild, sina erfarenheter och förståelse för andra individer.  
 



  
 

 7 

3 Syfte och frågeställningar  
 
3.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att kartlägga hur bilderböcker, för barn i åldrarna 1-6 år, med 
fokus på döden, presenterar den religiösa mångfalden. Religiösa symboler, riter och 
berättelser kring döden från de fem världsreligionerna kommer att kartläggas. 
 
3.2 Frågeställningar 
Med hjälp av de bilderböcker som ligger till grund för undersökningen kommer följande 
frågeställningar att besvaras:  

• Vilka religiösa symboler och riter i samband med döden visas i bilderna och 
skrivs ut i texten? 

• Hur är berättelserna om döden uppbyggda i förhållande till de fem 
världsreligionerna? 

 
3.3 Teoretisk avgränsning 
Avgränsningen av olika religiösa perspektiv sker i denna undersökning genom antal 
utövare av religionen. Studien utgår från de fem världsreligionerna: hinduism, 
buddhism, judendom, kristendom och islam (Svanberg, 2008). Inom dessa religioner 
finns flera inriktningar och olika sätt att tolka religionerna. I denna studie ligger urvalet 
på utövningen av religionen, dess symboler, berättelser och riter. Dessa tre huvudteman 
kommer utgöra kategorierna i frågeguiden samt i resultatredovisningen. Genom detta 
urval behövs inte information om den enskilda individens syn på religionen. 
 
3.4 Begreppsförklaring 
 
3.4.1 Religion 
Att definiera begreppet religion är en svår uppgift. Det går att göra begreppet både brett 
i att det handlar om trosföreställningar eller smalt och då kräva att vissa kriterier 
uppfylls. Weber (1996) menar att det behöver finnas gudstro och någon form av 
gudstjänst för att det ska kallas religion. Inom de fem världsreligionerna finns detta. 
Dessutom skiljer Weber mellan religion och religiositet, där religiositet står för den 
individuella attityden medan religion står för det institutionella. I denna uppsats ligger 
fokus på mer allmängiltiga symboler, riter och berättelser och det handlar därför om 
religion.  
 
3.4.2 Symboler 
Nationalencyklopedin (Nationalencyklopedin, 2016) beskriver religiösa symboler som 
något som åskådliggör det transcendenta. Det kan vara olika uttrycksätt, bilder, saker 
eller handlingar som syftar på att visa det transcendenta, något som går utöver det 
ändliga. Kartläggningen av symboler i bilderböcker kommer ske av både språkliga 
symboler och av de som visas i bild. Under rubriken 4.3 Döden i världsreligionerna 
skrivs om olika symboler i de fem världsreligionerna.  
 
Weber (1996) skriver att redan i två- till fyraårs ålder börjar barn bygga upp sin 
symbolvärld. Saker får symbolisera något annat än vad det verkligen är. Språket kan 
också hjälpa oss att symbolisera olika saker och det hjälper oss att beskriva saker som 
inte är närvarande. Bilden i bilderboken är en representation av något annat och barn lär 
sig uppfatta hur bilden som symbol fungerar runt 2,5-års ålder (DeLoache, 1991).  
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Religiösa symboler och bilder använts för att konkretisera och förstärka det andliga 
skriver Sorgenfrei (2010). Symbolen är ett försök att göra en fysisk representation av 
något som är andligt.  
 
3.4.3 Riter 
En rit definieras av Nationalencyklopedin (Nationalencyklopedin, 2016) som en 
handling med religiös eller magisk innebörd. Denna handling utförs i en kulthandling 
eller i en fastställd ceremoni. Ett exempel på en sådan ceremoni är gudstjänsten. När 
den utförs i en ceremoni kan riten benämnas ritual som är en handling med symbolisk 
innebörd.  
 
3.4.4 Berättelser 
Berättelsen är en framställning av väsentliga omständigheter i en naturlig ordning säger 
Nationalencyklopedin (Nationalencyklopedin, 2016). I denna studie fokuseras 
berättelserna om vad som sker efter döden. Det är berättelser som inte kan bevisas utan 
bygger på tro.  
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4 Teoretisk bakgrund 
 
4.1 Bilderboken 
Bilderboken är en del av barnlitteraturen. Maria Nikolajeva (2004) definierar 
barnlitteratur som litteratur som är skriven, publicerad, marknadsförd och behandlad av 
experter med tanken om att barn är deras publik. Bilderboken använder sig av två 
kommunikationsnivåer som arbetar tillsammans. Det är dels den textbaserade 
kommunikationsnivån i ord och meningar och dels bilden med dess uttryck som kallas 
för den visuella kommunikationsnivån (Nikolajeva, 2000). Bilden bär precis som texten 
berättelsen och den kan bära berättelsen både framåt i historien men även bakåt. Boken 
hjälper läsaren att vara tillbakablickande och att vända blad. Att se på bilden på 
föregående sida ger snabbt en referens till det som senast skedde i berättelsen (Edwards, 
2008). Bild och text kan arbeta tillsammans för att föra fram ett budskap eller kan ge 
kompletterande budskap men de kan också tala emot varandra. Nikolajeva (2000) menar 
att bilderboken behöver både bild och text för att berätta en historia och det är summan 
av dessa två komponenter som tillsammans bildar en helhet som är större än delarna var 
för sig. Detta samspel benämns ikonotext och beskriver syntesen av bild och text som 
varje bilderbok är uppbyggd av. Utöver detta finns symbolspråket som kan vara både 
invecklat och mångtydigt. Men de kan även vara konkreta utan att läsaren har mycket 
insikt skriver Nikolajeva (a.a). Symboler kan vara både direkta eller diskreta och även 
liknelser och metaforer förekommer i bilderböcker (Nilkolajeva, 2004). Bilden däremot 
är både omedelbar och stark, färg och form förmedlar något till läsaren. Bilderböcker är 
vanligt förekommande i förskolan och barnen får dagligen ta del av dem. Vilka 
bilderböcker som väljs till förskolan från biblioteken är ofta baserade på vad bilderna 
förmedlar (Edwards, 2008).  
 
Tecken används i bilderböcker för att förmedla något. Det finns olika sorters tecken och 
de kan delas upp i ikoniska tecken och konventionella tecken. Det ikoniska tecknet är en 
avbild av något, exempelvis en bild av en blomma som vill förmedla en blomma. Det 
konventionella tecknet däremot använder sig av en kod som i den svenska bilderboken 
är alfabetet som förmedlar något (Nikolajeva, 2000). Tecken inom båda kategorierna 
förmedlar något till läsaren av en bilderbok. Vissa saker kan vara svårare att förmedla, 
exempelvis abstrakta saker. Boken kan även läsas genom bara bilderna, de ikoniska 
tecknen och då krävs ingen kunskap om alfabetet vilket gör att även barn utan 
läsförmågan kan ta till sig bilderboken (Edwards, 2008).  
 
Den vanliga historien i en bilderbok är narrativ, alltså att berättelsen är kronologisk, till 
skillnad från en icke-narrativ text som exempelvis dikter eller faktaböcker. Miljön i 
bilderboken berättar om situationen som föreställs och den beskriver både tid och plats 
för handlingen (Nikolajeva, 2000). Berättelsen kan beskriva både något som sker här 
och nu, men även vad som kan ske i den verkliga världen som vi inte ser. Berättelsen 
om vad som sker efter döden har människor olika åsikter och tro om och bilderboken 
kan ge exempel på svar på frågor som rör det vi inte ser. Inom barnlitteraturen finns 
några typiska motiv, döden är ett av dessa, säger Nikolajeva (a.a.).  
 
4.1.1 Bilderbokens historia 
Genom den pedagogiska historien har bilderboken setts som en kunskaps- och 
informationsfömedlare. Den började som en uppfostrare, den skulle lära barn hur man 
skulle bete sig, för att under historiens gång utvecklas till att vara något som roar och 
även utvecklar läsaren (Simonsson, 2004). Barnboken har varit en given del av 
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skolverksamheten och idag har de flesta förskolor ett eget förskolebibliotek men detta 
kompletteras av det kommunala biblioteket (a.a).   
 
Döden som motiv var vanligt under 1800-talet. Detta beroende på att människor var i 
närmre kontakt med döden då än nu. Döden uppfattades inte som något tragiskt 
eftersom det var den kristna tron som dominerade i Sverige under denna tid (Nikolajeva, 
2004). Under mitten av 1900-talet såg man på döden som något främmande och det 
tabubelades i barnlitteraturen. Under 60- och 70-talet började det att skrivas om döden i 
böcker riktade till barn igen men nu framfördes det som ett skrämmande ämne. Idag har 
även mord och grymma dödsfall tagit plats i barnlitteraturen och döden har en given 
plats både i livet och i bilderboken skriver Nikolajeva (a.a).  
 
4.1.2 Bilderboken och barn 
Bilderboken är ett fönster till världen skriver Edwards (2008). Barn kan genom boken ta 
del av andra livsvärldar än sin egen men också få nya perspektiv på det som de själva 
upplever. Människan har en tilltro till att böckerna ger möjligheter och visar på 
rättigheter, framför allt för barn. Simonssons (2004) forskning visar att pedagoger inom 
förskolan har en stor tilltro till bilderboken och dess roll som kunskapsförmedlare men 
också som verktyg för att hantera svårbemötta ämnen. Den kan förändra och stärka en 
människas liv och vara ett verktyg i arbetet med respekt. Förskolans läroplan (Lpfö 
98/10) säger att verksamheten ska arbeta för jämlikhet och respekt. Boken kan ge barn 
ny kunskap och visa på andra sätt att leva, andra kulturer och andra tolkningar av 
världen. Edwards (2008) menar att den kan visa att människor är olika och på så sätt 
arbeta mot fördomar. Dessutom är bilderboken en del av kulturarvet i sig, den lär ut 
traditioner från en generation till nästa. Symboler, berättelser och riter får genom 
bilderboken komma till liv i barnets värld. Bilderboken är ett medierat objekt, alltså ett 
meningsskapande hjälpmedel för sina användare att kommunicera både information, 
värden och känslor mellan varandra (Simonsson, 2004).  
 
I bilderboken får symbolen en roll som förmedlare till barnen, att den betyder någonting 
mer än vad den först ger intryck av. En del tecken läses som symboler, både för saker 
som finns nära barnets värld, exempelvis det röda ljuset som betyder stopp men även 
symboler med religiös innebörd. Symboler använder barnen sig själva av i sin lek då de 
fantiserar ihop att en kvast är en häst (Weber, 1996). Bilderboken ger upphov till både 
lek och lärande.  
 
Bilderboken är ett bestående material som barn kan återkomma till och upprepa. 
Dessutom är det flera inslag som är vanligt förekommande i bilderböcker som barn lär 
sig känna igen (Nikolajeva, 2004). Barn lär sig snabbt att ta till sig böcker vilket Ganea, 
Ma och DeLoaches (2011) visar i sin studie. De lät barn läsa om kamouflerade djur för 
att sedan testas på dessa kunskaper. Barn från fyra år kunde visade att de tagit till sig 
informationen i böckerna. Barn känner igen återkommande inslag men genom 
återläsning av böcker kommer nya saker i fram. Barnen använder sin livserfarenhet för 
att bearbeta innehållet och på så sätt blir boken och dess berättelse en del av barnens nya 
erfarenhet och kunskap (Edwards, 2008). Simonsson skriver:  
 

”Bilderböcker kan erbjuda och aktualisera olika möjliga ingångar till 
diskurser och ger därmed också många tänkbara möjligheter till 
positioneringar vilka barnen aktivt kan välja. I bilderböckerna presenteras 
en mängd olika föreställningar och idéer, vilka kan ge underlag för 
mottagaren till vidare utforskning i olika praktiker” (Simonsson, 2004:60).  
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Ett återkommande inslag i barnlitteraturen är djurberättelsen. Både de förmänskligande 
djuren och när djuren skildras som verkliga djur tycks roa barn. Djuren ger barnen 
möjlighet till identifikation (Kåreland, 1994). Edwards (2008) skriver att barn lätt kan 
överföra djurens känslor och upplevelser till sig själva, sina kompisar och sin egen 
värld. 
 
4.2 Barn och symboler 
Redan tidigt i livet börjar människans resa mot att bli symbolmedveten. Symboler är 
ständigt närvarande och är en viktig del av det moderna livet (DeLoache, 2004). 
Symboler är ett av människans kulturella verktyg och något som barn tidigt kommer i 
kontakt med som exempelvis skyltar, på tv och i bilderböcker. Att läsa en bilderbok är 
något som DeLoache (1999) kallar en symbolisk aktivitet. Barn behöver denna aktivitet 
för att utveckla sin förståelse för symboler som de behöver ha kunskap om senare i livet. 
De behöver dessutom stöd för att läsa och lära sig symboler, alltså någon som hjälper 
dem att förstå och tolka de symboler som finns i deras liv. Skriftspråket är ett exempel 
på ett symbolspråk som barn utvecklar och den sociala kontexten spelar roll för lärandet 
(a.a.). Barn behöver komma i kontakt med olika sorters symboler, både sådana som 
likar det som de representerar och de som inte liknar alls. DeLoaches (a.a) studier visar 
att ju mer lik symbolen är det som den representerar desto lättare har barn att förstå 
kopplingen dem emellan, exempelvis en bild av en katt mot bokstäverna k a t t. Barn 
kan förstå skillnaden mellan bild och verklighet men även här inom denna symbolik är 
graden av likhet avgörande. Ett fotografi, vilket är mer likt än en svart-vit 
streckmålning, skapar därför mer undersökning av barnet (DeLoache, 2004).  
 
DeLoache (1991) beskriver en symbol som något som har en dubbelnatur, den är både 
ett objekt i sig själv samtidigt som den representerar något annat. Detta är svårt för barn 
visar forskning. De kan se symbolen både som ett objekt och som en representation men 
svårigheten ligger i att göra det samtidigt (DeLoache, 1991). Utöver detta har barn 
svårare att se symbolens dubbla natur om symbolen som objekt är attraktivt, något som i 
sig själv lockar barn. Ju yngre barnet är desto mer sannolikt är det att hen ser symbolen 
som endast ett eget objekt (a.a.). I studien DeLoache (1991) gjort användes både en 
modell av ett rum och en bild som symboler för ett riktigt rum. Bilden är vanligare som 
en representation än som ett objekt i sig själv än modellen och det visade sig att barnen 
lättare såg bilden som en representation. De behövde inte på samma sätt använda den 
dubbla naturen av symbolen. Modellen av rummet är mer konkret än bilden och 2,5-
åringar upplevde modellen mer som ett eget objekt än en symbol. Resultat i studien 
visade att bilden var den symbol som barnen lättast tog till sig som en representation av 
något annat. Tydligt framkom också att ju yngre barnet var desto svårare var uppgiften 
att klara (DeLoache, 1999). Utöver åldern spelar andra faktorer in för barns 
symbolförståelse, exempelvis kontexten. Det verkar också vara så skriver DeLoache 
(2004), att symbolförståelsen är kumulativ, alltså att ökad erfarenhet av symboler gör 
det lättare att förstå nya symboler. Därav vikten att låta barn exponeras för symboler 
redan i förskoleåldern, för att de tidigt ska komma in i symbolvärlden och på så sätt ha 
en större möjlighet att lära sig fler symboler och dess betydelser.  
 
4.3 Barn och religion 
Studier som handlar om barn och religion har först på senare tid kommit att framhävas. 
Det har tidigare dominerats av teorier men få studier har utförts menar Hood Jr, Hill och 
Spilka (2009). De som har utförts har ofta tagit sin utgångspunkt i Piagets stadieteori 
och utvecklat en teori om religionen i de olika kognitiva stadierna. Hood Jr, Hill & 
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Spilka (a.a.) presenterar tre studier som visar på att barns kognitiva utveckling även 
gäller religiösa tankar, exempelvis från konkret till abstrakt. En annan studie talar om 
den religiösa träningen barn får, både från hemmet och från skolan. Flera studier har 
ifrågasatts och ställt i motsats till varandra, vilket gör att det inte finns några tydliga 
riktlinjer för vad som gäller barns religiositet rent kognitivt (a.a.). Senare studier har 
använt sig mer av socialisation när det gäller barns religiositet. De har kommit fram till 
att religiösa familjer tenderar att få religiösa barn. Barn är naturligt spirituella och tror 
ofta att de är sammankopplade med något som är större än de själva (Hood Jr, Hill & 
Spilka, 2009). 
 
I Hartmans (1986) forskning framkom en stor osäkerhet bland skolbarn om gud finns 
eller inte, de valde ofta i flera alternativ och studien visar att barn som tror minskar 
något med åldern. Dessutom visar studien att religiösa frågor förekom hos barnen 
endast om de stött på dem i tidigare sammanhang. De barn som lever i en miljö där 
religion inte förekommer kommer därför inte heller att själva ta upp dessa frågor. 
Förskolan har i uppdrag att hjälpa barnen att se och att prata om olika sätt att uppleva 
värden och att själva göra aktiva val (Lpfö 98/10). Om barnen inte får ta del av religion 
hemma får förskolan en större uppgift att visa på den mångfald som finns och ge barnen 
möjligheter att själva ta beslut. I FN:s konvention nr 14 finns artiklar som bl.a handlar 
om barns rättigheter när det gäller religionsfrihet (FN:s konvention om Barns 
rättigheter). Där står att barn har rätt att själva välja religion oberoende av föräldrarna. 
För att barnet ska få möjlighet till val behöver de få veta vilka alternativ som finns. 
Självklart är valet att inte tillhöra någon religion också ett val.  
 
Bilderboken är till för barn och genom dess utformning är den ett material som barn lätt 
tar till sig (Edwards, 2008). Berättelserna och bilderna är tillsammans uppbyggda för 
barns skull. Berättelser och bilder är även verktyg som olika religiösa inriktningar 
använder sig av för att nå barn. Flera samfund har aktiviteter som riktar sig till barn som 
exempelvis söndagsskola i Svenska kyrkan (Svenska kyrkan, 2016b) och Judiska 
förskolan (Judiska församlingen, 2016). Barn får alltså intryck av religion både från 
olika samfund och från pedagogisk verksamhet (Hartman, 1986).  
 
4.3.1 Barn och döden 
Barn i den yngre förskoleåldern har svårt att förstå att döden är något permanent. Den 
upplevs som att någon är borta men inte för alltid utan att det finns en tillvaro som bara 
inte är där barnet är. De äldre barnen på förskolan kan istället personifiera döden skriver 
Cullberg (2006). Barnen börjar fundera kring liv och död visualiserar den ofta i fantasin 
genom skelett och spöken (Cullberg, a.a.). En möjlighet för barnen att gå från ett 
abstrakt tänkande om döden till något mer konkret menar Dyregrov (1994) är riter. 
Barnen som deltagare på riter ger den en förståelse för att exempelvis den döde inte kan 
röra sig mer och inte längre är i livet (Dyregrov, a.a.). Även talet om den döde kan 
konkretiseras och man kan tala om den döde som död och inte som någon som 
exempelvis ”somnat in” eller ”gått bort”. 
 
Hartmans (1986) forskning är baserad på en intervjuundersökning av förskolebarn som 
visar att barn beskriver döden som ett yttre fenomen. De talar om den döde som någon 
som ligger ner, blundar o.s.v. Ju äldre barnet blir desto mer abstrakt kan döden 
förklaras. Hartmans (a.a.) forskning visar också att döden är ett fenomen som barn i 
samhället upplever, trots att det kan bli institutionaliserat och tabubelagt. Hartmans 
forskning är gjord under 1970-talet då döden beskrivs som skrämmande i bilderböcker 
för barn. Idag har det ändrats och döden är inte längre lika tabubelagd för barn 
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(Nikolajeva, 2004) vilket kanske gör att barn idag blir ännu mer exponerade för 
diskussionen om döden.  
 
4.4 Döden i världsreligionerna 
Symboler, riter och berättelser i samband med döden kan presenteras på olika sätt i 
bilderboken. Genom mångfalden kan barn få ta del av flera olika positioner som de 
sedan kan välja mellan. De fem världsreligionerna har olika symboler, riter och 
berättelser som presenteras i bild och text i bilderböckerna. Nedan följer en presentation 
av dessa. 
 
4.4.1 Hinduism 
Hinduismen har sitt ursprung på den Indiska halvön och har genom migration spridit sig 
och blivit en världsreligion. Detta har medfört att de religiösa traditionerna har blandats 
med nya miljöer och lett till en mångfald av hinduiska traditioner och religionsutövning 
(Rosén-Hockersmith, 2015). Dock finns det vissa grunddelar av hinduismen som delas 
av de flesta utövare. En sådan sak är tempelkulten och vördandet av olika personliga 
gudar. Veda-texterna är de heliga texterna och numera något som definierar den 
religiösa traditionen. Veda är ingen enhetlig lära utan gudomen kan ses på ett av tre vis 
eller på alla tre samtidigt. Den första är gud som en opersonlig kraft, den andra som en 
personlig gud eller den tredje där man ser flera olika gudar med specifika funktioner i 
universum (a.a). Den yttersta sanna naturen kallas Brahman och människans innersta 
själv (atman) är en del av Brahman. En viktig del av en hindus liv är karma som handlar 
om att göra goda gärningar eller att offra sig själv (Klostermaier, 1998). Genom dessa 
goda gärningar samlas karma som sedan påverkar återfödelsen som sker efter döden. 
Människans största mål är att slippa återfödas och bli ett med Brahman (Svanberg, 
2008). Tanken om återfödelse kan ses i ritualerna runt ett dödsfall. Kroppen dör men 
själen lever vidare i enhet med den karma som personen samlat på sig. Ceremonierna 
runt dödsfallet syftar också på att ge över god karma till den döde för att skapa en god 
återfödelse, alltså att de döda återföds i en kropp som anses bättre än den personen haft i 
detta liv (Rosén-Hockersmith, 2015). Efter dödsfallet tvättas den döde, hår och naglar 
klipps och sedan placeras kroppen i en kista. I kistan läggs även renade och välsignade 
föremål, så som blommor, rökelse och sandelträ (a.a). Vid kremeringen är det den äldste 
sonen som tänder bålet och under tiden reciteras hymner från Veda. Varje bön inleds 
med ordet ”aum” som har blivit en symbol inom hinduismen (Svanberg, 2008). 
Människorna som närvarar vid kremeringen eller som varit i kontakt med den döde 
anses orena och måste genomgå reningsritualer efteråt (Klostermaier, 1998). Under 
ceremonin bärs traditionellt vita eller ljusa kläder. Askan efter den kremerade strös ut i 
rinnande vatten, ofta tas den med av anhöriga tillbaka till Indien och strös ut där 
(Ribbing, 2013).  
 
Symbolen ”aum” är den symbol som starkast förknippas med hinduismen och hinduerna 
ser ”aum” som världssjälens ljud. Resonansen som kom från när ordet uttalades för 
första gången var det som skapade världen. Bokstäverna i aum står enligt en uppfattning 
för begynnelsen, bevarandet och upplösningen. Alltså från början till slut, både på 
världen och på människans liv (Sorgenfrei, 2010). Inom hinduismen används gudabilder 
där gudar kan likna både människor och djur. Men även mer abstrakta bilder används 
där människor dyrkan naturfenomen exempelvis elden eller en klippa (a.a). 
 
4.4.2 Buddhism 
Lotusblomman och hjulet med de åtta ekrarna är de vanligaste symbolerna inom 
buddhismen. Blomman står för att något kan bli vackert trots att det växer upp ur dyn 
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och de åtta ekrarna i hjulet syftar på den åttafaldiga vägen (Svanberg, 2008). Dessutom 
symboliserar hjulet kretsloppet för varje människa som handlar om födelse, lidande, död 
och återfödelse samt befrielsen från återfödelse (Sorgenfrei, 2010). Dessa symboler och 
buddhismen som helhet växer snabbt i västvärlden. Grunden i religionen går tillbaka till 
läror av den historiske Buddhan. Buddhismen har utvecklats och spridits under historien 
och detta gör att det inte råder någon enighet om vad som innefattas i religionen 
buddhism. Meditation, som är vanligt förekommande idag, förknippas inte bara med 
buddhismens tanke om god återfödelse utan andra fördelar så som god fysiskt och 
psykisk hälsa påvisas (Plank, 2015). Även Buddhafigurer används utanför buddhismen 
exempelvis som inredningsdetaljer. Den Buddha som oftast åsyftas är prins Siddharta 
Gautama som blev fattig munk istället för prins. Sen uppnådde han nirvana, vilket 
betyder att han slocknade. Det var detta som blev upphovet till de läror som ligger till 
grund för de flesta buddhister (Sorgenfrei, 2010). 
 
För en buddhist slutar inte livet med döden utan en ny livsfas börjar. Det är därför 
viktigt att personen får en god död så den därmed kan få en god återfödelse. Denna goda 
död skapas med hjälp av goda minnen och det förekommer även att munkar bjuds in för 
att chanta (läsa verser musikaliskt) i den dödes närhet (Plank, 2015). Olika traditioner 
inom buddhismen utformar sina begravningsritualer olika. Det som skiljer ceremonierna 
åt är framför allt längden, från en dag till flera veckors sörjande. Alla har som grund att 
medvetandet återföds och tanken är att när individen befrias från återfödelse uppnås 
nirvana (Ribbing, 2013). Vid en bortgång ska det direkt ske en andakt av en munk, 
nunna eller någon anhörig. Begravningsceremonin delas av familj och vänner till den 
döde och kan ske i ett buddhistiskt tempel eller kapell. Den döde läggs i en kista som 
placeras framför altaret, där blommor, rökelser och ljus står. Under ceremonin reciteras 
och sjungs heliga skrifter av munkar. Väldigt sällan spelas musik (a.a). De som är med 
på begravningen, ofta väldigt många människor då en begravning är öppen för alla, är 
klädda i vita kläder eller svart kostym. De flesta buddhister vill kremeras men 
jordfästning förekommer. Askan från kremeringen strös ut i havet, på annan utvald plats 
eller placeras i minneslund eller urngrav (a.a).  
 
4.4.3 Judendom 
Det finns flera symboler som förknippas med judendomen. En är den sjuarmade 
ljusstaken, Menoran, som fanns i templet i Jerusalem. En annan är Davidsstjärna som är 
två hopsatta tringlar som symboliserar förbundet mellan Gud och människan (Svanberg, 
2008). Däremot avbildas inte Gud, med rädsla för att bilden ska dyrkas istället för Gud 
själv. Det är viktigt att Gud uppfattas som ett subjekt och inte ett skapat objekt. Torah, 
som i sig själv är en symbol för judendomen har bud som säger att människan inte ska 
göra sig någon bild (Weber, 1996). När en jude besöker synagogan förväntas de män 
som är över tretton år bära en kippa, en huvudbonad som förknippas med judendomen. 
Kippan är ett svar på det bud från Talmud som säger att man ska täcka huvudet, den 
används vid högtider och när personen befinner sig i synagogan (Andersson, 2015).  
 
Mångfalden inom judendomen är stor både vad gäller religiös praktik och 
engagemanget från judarna (Andersson & Peste, 2008). Judarnas heliga byggnad är 
synagogan där flera gudstjänster och ritualer sker. Ritualerna är hämtade från skriften, 
det vill säga Tanakh, Mishna och Talmud. Den dagliga bönen är judarnas vanligaste 
ritual (a.a). Vid ett dödsfall ses det som en del av Guds plan och något som naturligt 
kommer ske med alla människor (Andersson, 2015). Själen som är från gud ska åter 
komma till gud och judarna väntar på sin messias (som i kristendomen är Jesus). Trots 
detta visar Anderssons (2015) forskning att judar själva inte pratar mycket om vad som 
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händer efter döden. Däremot finns det tydligt handlande vid ett dödsfall. Närstående till 
den döde sluter upp vid den bortgångne och sluter dennes ögon och täcker över kroppen 
som läggs på golvet. Chevra kadisha är den lokala begravningsgruppen som ofta tar 
hand om den döde när familjen inte gör det. Det är viktigt för judarna att hela kroppen 
är med i graven, alltså alla organ. Det gör att organdonation bara får ske då det räddar 
liv, för detta går före att alla kroppsdelar är med i graven (Andersson, 2015). 
Begravningen ska ske inom ett dygn, dock inte på sabbaten eller vid någon annan judisk 
högtid. Vid begravningen är liket tvättat och klätt i linne och ligger i en kista. Kistan är 
enkel och har träpluggar istället för spik, den är ofta genomborrad så den döde får 
kontakt med jorden. Den döde läggs i kistan och kontakt med den döde betyder att man 
orenar sig så detta gör ofta Chevra kadisha-sällskapet. Händerna på den döde ska inte 
placeras i kors (Andersson, 2008). Det finns en tradition inom judendomen att man som 
jude inte ska begravas bredvid en hedning (icke-jude). På graven läggs stenar men inte 
blommor, vilket symboliserar, precis som träpluggen i kistan att man inte gör skillnad 
på rik och fattig i döden (Andersson, 2015). Ritualen runt begravningen sker oftast i ett 
kapell och sedan bärs kistan till graven samtidigt som psalmer läses. Innan de sörjande 
lämnar gravplatsen så tvättar de sina händer och läser en text ur Jesaja. Vid 
begravningen bär alla mörka kläder och männen bär kippa (Ribbing, 2013). 
Sorgeperioden kan sträcka sig över ett år och har två huvudprinciper. Den första är 
vördnad för den avlidne och den andra för de som lämnats kvar. Sorg visas bl.a. genom 
besök hos den avlidnes familj innan begravningen (Ribbing, 2013).  
 
4.4.4 Kristendom 
Kristna tror att Gud skapade människan och att människan är fri att välja Gud. Att välja 
att tro är grunden för en relation med Gud och även med det eviga livet efter jordelivet. 
Den kristna tron talar om uppståndelse med Jesus till det eviga livet, ett liv med Gud. I 
motsats till att välja Gud så kan han väljas bort och då väljs även himlen, det eviga livet 
bort. Den döde hamnar alltså i himlen efter döden om han eller hon valt Gud (Svenska 
kyrkan, 2016a). Om hon valt bort Gud kommer hon däremot till helvetet, en plats som 
målas upp som ett eldhav med mycket plåga. Denna bild hänvisas från citat från bibeln, 
så som Matteusevangeliet kapitel14, vers 50b ”Där skall man gråta och skära tänder” 
och Markusevangeliet kapitel 9, vers 48 ”där maskarna inte dör och elden inte släcks” 
(Bibel 2000).  
 
Begravningen sker vanligtvis i kyrkan och utförs av en präst. Det anses vara en 
gudstjänst och därför finns det tydliga ritlinjer för hur denna ritual ska gå till och hur 
prästen ska vara klädd. Det är regler om vem som sitter vart i kyrkan och i vilken 
ordning t.ex. psalmer, tal och farväl av den avlidna ska ske. Kistan är placerad i koret på 
kyrkan och oftast är det mycket blommor runt omkring som släkt och vänner beställt 
dit. Det förekommer också att de närvarande på begravningen under ett specifikt 
moment på begravningen går fram till kistan, säger farväl och lämnar en blomma på 
kistan. Besökarna på begravningen är mörkt klädda. Efter begravningsgudstjänsten och 
eventuell jordsättning, då kistan förs ner i den grävda graven, träffas släkt och vänner 
för en minnesstund (Ribbing, 2013). Både jordbegravning och kremering förekommer. 
Askan kan strös ut i en minneslund eller så skapas en individuell grav för askan, precis 
som vid jordbegravning. Gravplatsen utmärks med en sten som bär den dödes namn, 
födelseår och dödsår. Ibland förekommer bibelverser, dikter eller symboler på 
gravstenen (Modéus, 2000). Två symboler som förknippas med kristendomen är korset 
och triangeln. Korset som symboliserar det kors där Jesus blev korsfäst för människors 
synders skull och triangeln som står för treenigheten, bestående av Gud fadern, sonen 
Jesus och den Heliga anden (Svanberg, 2008).  Bilden av Jesus är en vanlig symbol för 
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Jesus som enligt kristna är Guds son. Han gestaltas både som bebis i krubban och som 
vuxen, ofta ur olika scener ur bibeln. Hans mamma Maria gestaltas inom katolicismen. 
Änglar är också en symbol som förknippas med kristendomen och dessa nämns i bibeln 
(Weber, 1996). 
 
4.4.5 Islam 
Begravningen är den sista delen av livscykelritualerna för en muslim, den kallas Janaza 
(Otterbeck, 2015). När en muslim dör tror de att man kommer att få stå till svars inför 
Gud. Efter detta kan man hamna i himlen och paradiset eller i helvetet och elden. Det är 
den odödliga själen som kommer hit. Kroppen till skillnad från själen är köttslig och 
kommer uppstå på uppståndelsens dag (Hjärpe, 2013). Eftersom kroppen behövs vid 
uppståndelsen finns det en motvilja att skada den döda kroppen, så obduktion och 
organdonation försöker undvikas, vilket gör att personen jordbegravs och inte kremeras. 
En stilla död är en god död för varje muslim förutom döden som martyr. Då begravs 
personen direkt, i de kläder den har på sig och utan svepning. Martyren har en 
särställning i döden och hamnar direkt i paradiset (a.a.). 
 
Ceremonin runt begravningen börjar med tvagning (tvättning) som sker på samma sätt 
som när muslimer tvättar sig innan den dagliga bönen. Närvarande hos den döde är 
familjen men också änglar, vilket gör att de närvarande måste uppföra sig väl så de inte 
skrämmer bort änglarna. De närvarande reciterar suror från Koranen under ritualerna. 
Liket sveps i dukar och man binder om huvud och haka så personen inte gapar, sluter 
ögonen och binder ihop stortårna. När tvättningen sker är likets fötter vända mot Mekka 
och flera olika ritualer som bland annat att hälla vatten tre gånger från huvudet till 
fötterna utförs (Hjärpe, 2013). Tvagning och svepningen ska ske så snart som möjligt 
efter bortgång, gränsen brukar vara efter 48 timmar. Liket placeras i en kista eller på en 
bår och bärs av släkt och vänner till gravsättningen. Graven är nygrävd och vinkelrätt 
mot riktningen till Mekka och kistan placeras i graven. Det är en tydlig ordning vid 
begravningen. Specifika böner läses och jord öses på kistan (Ribbing, 2013). Gravstenar 
och stentäckning är vanligt förekommande bland muslimska gravar (Hjärpe, 2013). 
Månskäran som finns på flera arabiska flaggor ses som en symbol inom islam. Den näst 
vanligaste symbolen är en hand, som kallas Fatimas hand. Fatima var Muhammeds 
dotter och den anses skydda mot allt ont (Svanberg, 2008). Bilder av Gud kunde 
användas fel och människor kan börja dyrka dem istället för Gud själv. Detta har lett till 
att inom islam, precis som inom judendomen så avbildas inte Gud (Weber, 1996). 
Däremot är korta verser från muslimernas heliga skrift, Koranen, ofta kalligrafiskt 
textade och används som bilder och tavlor. Den kalligrafiska texten fungerar som ett 
hjälpmedel och en väldigt utvecklad konstart som kan komma sig av förbudet att 
avbilda Gud och förbud mot bilder i moskéerna. Skriften kan vara formad exempelvis 
som ett träd eller en fågel (Sorgenfrei, 2010).  
 
 
4.5  Anknytning till studien 
Bilderböckerna kommer i denna studie att betraktas som helheter, alltså att bild och text 
tillsammans bildar en större helhet än delarna var för sig. Ikonotexten ger läsaren en 
komplett bild av bokens budskap. Genom detta synsätt får både de ikoniska tecknen och 
konventionella tecken ta plats i analysen. Bilderboken ses som en förmedlare, både av 
den livsvärld barnens själva lever i men också som något som kan hjälpa dem att se nya 
perspektiv och nya livsvärldar. Den är ett kulturarv och ett medierat objekt, som skapar 
något tillsammans med sin läsare. Symbolens dubblanatur, att både vara ett objekt i sig 
och att även representera något annat kommer vara utgångspunkten för studiet av olika 
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symboler. Presentationen av de fem världsreligionerna ligger till grund för de 
hänvisningar till religionerna som görs i analysen och diskussionen.  
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5 Metod 
I detta kapitel presenteras metoderna som använts under studiens gång. Arbetet bygger 
på en ikonotextanalys av ett urval av bilderböcker som behandlar studiens tema. Studien 
är en kvalitativ fenomenografisk ikonotextanalys. I kapitlet redovisas datainsamling, hur 
urvalet skett, genomförandet av studien, etiska överväganden och avslutas med en 
diskussion om studiens trovärdighet, pålitlighet och generalisering. 
 
5.1 Val av metod 
Barn tar till sig världen med hjälp av konkreta material och händelser (Lpfö 98/10). 
Bilderboken är ett material som barn lätt kommer i kontakt med och som kan hjälpa 
dem att bearbeta information och kunskap om världen. Den är också ett redskap för dem 
att själva bearbeta saker i livet så som deras religion och när något allvarligt händer, 
exempelvis att någon i deras närhet dör (Edwards, 2008). Därför kommer fem 
bilderböcker att vara datakällan för denna studie, vilket gör att det är en 
ikonotextanalys. Då materialet är text föll andra metoder bort så som intervjuer eller 
observationer. Om syftet istället hade handlat om hur dessa böcker används i förskolans 
verksamhet hade ett annat metodval gjorts. Denscombe (2016) skriver att dokumentär 
forskning, forskning på text handlar om att läsa texten djupare än bara dess bokstav och 
att detta ofta leder till en tolkning av texten. Fördelarna med ikonotextanalyser är 
beständigheten i data samt tillgängligheten. Tolkning sker av skriven text och det finns 
en föreställning om att informationen i bilderboken har ett värde respektive mening som 
är mer än dess bokstavliga innehåll (a.a.). Studien är upplagd som en kvalitativ 
undersökning som enligt Denscombe (a.a.) med fördel kan användas då ett begränsat 
område ska studeras. En del begränsningar har skett i urvalet, exempelvis vad det lokala 
biblioteket hade för böcker. Om jag gått till ett annat bibliotek hade urvalet antagligen 
sett annorlunda ut. Kommunens namn skrivs inte ut i studien men boktitlarna gör att 
andra kan studera samma data som utgjort underlag i denna studie. Detta ökar 
möjligheten till att reprisera studien och även trovärdigheten. 
 
För syftet att undersöka hur döden uttrycks i bild och text i bilderböcker har det använts 
en kvalitativ metod för att få en djupare läsning av bilderböckerna inom det aktuella 
temat. Denscombe (2016) skriver att kvalitativ metod studerar ordet men även den 
visuella bilden. Denna studie tar avstamp i fenomenografin. Larsson (2011) beskriver 
fenomenografin som en passande forskningsansats då skillnader ska göras synliga.  
Fenomenografisk kategorisering är ett sätt att visa på skillnader i hur ett specifikt 
fenomen, i denna studie döden, visas eller upplevs. Utöver ordet och bilden så kan 
metoden användas vid studier av ett visst fenomen och specifikt för att undersöka 
egenskaper hos detta fenomen (Malmqvist, 2007). I denna studie har skillnader mellan 
de fem världsreligionerna i bilderböckerna framhävts. Fokus har riktats mot symboler, 
riter och berättelser runt fenomenet döden.  
 
5.2 Datainsamling 
Valet av datainsamlingsmetod föll sig naturligt på en analys av ett specifikt data utifrån 
det syfte och frågeställningar studien har. De valda bilderböckerna utgör data för 
studien. I denna studie är bilderböckerna offentliga handlingar vilket underlättat 
insamlingen. Insamlingen skedde med hjälp av bibliotekets kategorisering av 
bilderböcker och forskaren utgick från deras kategori död och sorg. Böckerna lånades 
på biblioteket av forskaren personligen men dessa böcker har även förskolan och deras 
barn tillgång till med hjälp av ett lånekort för förskolan. Bilderböckerna lästes igenom 
och ett urval skedde. I de utvalda bilderböckerna har data samlas in både genom läsning 
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av text och av bild. Dessutom ger de båda delarna tillsammans något mer än var för sig 
menar Nikolajeva (2000) vilket har gjort att en gemensam data kan bidra med 
ytterligare information.  
 
5.3 Urval av bilderböcker 
Det har getts ut flertalet bilderböcker där döden avhandlas på något sätt vilket har krävt 
att en avgränsning gjordes. Ett subjektivt urval (Denscombe, 2016) gjordes genom att 
använda forskarens lokala biblioteks kategorisering av bilderböcker. En av kategorierna 
var död och sorg vilken innehöll tio bilderböcker. Bibliotekarien plockade ihop dessa 
böcker och sedan gjordes ett urval baserat på att få en mångfald i symboler, riter och 
berättelser. Fem böcker blev valda för att de kunde berika varandra och diskussionen 
genom att de hade olika uppbyggnad och en mångfald i sina presentationer. Urvalet 
klassas därmed som ett icke-sannolikhetsurval (a.a) eftersom jag som forskare i detta 
skede gjorde ett aktivt val istället för att endast slumpmässigt välja bilderböcker. 
Bibliotekens böcker är tillgängliga för alla förskolor i kommunen och därför valde jag 
att utgå därifrån istället för att studera vilket material specifika förskolor äger. 
Biblioteket i studien är beläget i en mindre kommun utanför en storstad. Ingen statistik 
har funnits tillgänglig som behandlar religiös tillhörighet för invånarna i kommunen. 
1930 var sista gången som man i folkräkningarna hade med variabeln religiös 
tillhörighet. Detta pga Europas politiska utveckling efter 1930-talet som gjorde det 
etiskt-politiskt kontroversiellt att föra statistik på människors religionstillhörighet 
(Andersson & Sander, 2015).  
 
5.4 Genomförande 
De tre grundteman: symboler, riter och berättelser har brutits ner till frågor som har 
ställas till bilderböckerna. Teman blev alltså rubrikerna i den frågeguide (se bilaga 1) 
som formulerades för att användas gentemot bilderböckerna. Frågeguiden fungerade 
som en intervjuguide men istället för personer som svarar på frågorna har svaren sökts i 
böckerna.  
 
När bilderböckerna lästes skrevs svaren frågeguidens frågor ner. Att anteckna under 
tiden hjälper minnet och dessutom blev det lättare att i analysen gå tillbaka till 
materialet och fördjupa studien.  
 
Under analysen upptäcktes att bilder skulle kunna infogas i uppsatsen för att tydligare 
belysa svaren på frågeguiden. Då kontaktades bokförlagen om godkännande för 
användning av bilder (se under Etiska överväganden).  
 
5.5 Bearbetning av data 
Denscombe (2016) skriver att kvalitativ data låter sig inte analyseras utan att först 
förberedas och organiseras. Förberedelsen av data skedde vid läsningen av 
bilderböckerna när frågeguiden användes. Efteråt så kategoriserades svaren, utifrån de 
tre teman som återfinns i syftet; symboler, riter och berättelser. Likheter i 
presentationerna i böckerna framkom men eftersom studien är fenomenografisk är det 
skillnaderna som är centrala. Utifrån likheter och skillnader skapades underkategorier 
som fick representeras av citat från bilderböckerna. När kategoriseringarna var gjorda 
jämfördes data utifrån världsreligionerna. Genom denna bearbetning framkom svaren på 
de frågeställningar som studien har. Detta har givit kunskap om vilka religiösa symboler 
och riter i samband med döden som visas i bilderna och skrivs i texten och hur 
berättelserna om döden är uppbyggda i förhållande till de fem världsreligionerna.  
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5.6 Trovärdighet, pålitlighet och generalisering 
När det gäller att bedöma trovärdigheten så är det svårare med kvalitativ forskning än 
med kvantitativ forskning skriver Denscombe (2016). Datan i denna studie är beständig 
och lätt att komma åt för ytterligare studier och även för en upprepad studie. Andra 
forskare kan därför använda samma data och även samma frågeguide vilket gör att 
studien kan upprepas men den sociala kontexten påverkar mötet med materialet (se 
under 5.7 etiska övervägande). Detta försvårar för att studien ska kunna repeteras med 
samma resultat. Därför utger sig inte undersökningen för att vara en absolut sanning 
utan den är en tolkning av bilderböckerna. Pålitligheten påverkas också av detta. En 
annan forskare skulle antagligen få ett annat resultat och lyft fram andra aspekter av 
data. När det gäller att tolka ett material kommer den som utför tolkningen att påverka 
tolkningen. Den egna förförståelsen och tidigare erfarenheter spelar roll då ett möte med 
ett material sker, i detta fall bilderböckerna. Olika uppfattningar och tolkningar av 
innehållet sätts i fokus. Förförståelsen för denna studie ligger mycket i att jag är 
verksam pedagog och möter dagligen olika former av bilderböcker i samspel med barn. 
Text och bild i de utvalda böckerna kommer med stor sannolikhet att tala olika till mig 
jämfört med någon annan. Min förförståelse kommer påverka vad som lyfts fram i 
böckerna samt vad som kan hamna i skymundan. Då studien är tolkande är inte målet att 
ge objektiva förklaringar utan tolkningen är en del av undersökningen. Jag har försökt 
vara troget materialet genom att använda samma frågeställningar för alla böcker samt 
ställt dem emot varandra och inte andra böcker från min egen referensram. Det har 
därför också varit viktigt att följa frågeguiden för att möjligheten till insamling av 
samma data ska kunna ske och på så sätt öka pålitligheten av studien. Allwood och 
Erikson (2010) skriver att målet med en studie inte alltid är att kunna generalisera 
resultatet utan istället är målet att uppfatta skillnader eller att ett fenomen 
överhuvudtaget existerar. Syftet med denna studie faller under beskrivningen att 
uppfatta skillnader. Urvalet av fem bilderböcker är litet och inte på något sätt 
heltäckande, därför kan inte heller någon större generalisering ske. 
 
5.7 Etiska överväganden 
Forskaren har enligt Hermerén (2011) ett särskilt ansvar gentemot sitt studieobjekt men 
även mot den indirekta påverkan forskningen kan få. I denna studie har det handlar om 
respekt gentemot författarna och illustratörerna av bilderböckerna. 
 
Vetenskapsrådets (2002) fyra principer; informationskravet, samtyckeskravet, 
nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet är vägledande vid forskning inom 
humaniora. Dessa krav kretsar runt individen och är till för att hjälpa den enskilda 
människan. I studien förekommer inga levande informanter vilket gjort att det inte 
behövts informerats om studien och inte heller behövde någon ge sitt samtycker för att 
delta. Författarna till bilderböckerna har i och med att de publicerats blivit offentliga 
handlingar vilket gjort att de kan användas i forskningssyfte utan att författarna eller 
illustratörerna informeras. Nyttjandekravet innebär att den information som samlas in 
under studien endast får användas i den uttalade forskningen, men även här är 
informationen offentlig i böckerna. För att studien ska vara så öppen som möjligt och 
även möjlig att upprepa har bilderböckerna, författarnas och illustratörernas namn inte 
ändrats trots Vetenskapsrådets krav om konfidentialitet.  
 
Bilden är en viktig del av bilderboken och för att förtydliga resultatet och analysen har 
det infogats delar av bilderböckerna i detta arbete. Bokförlagen kontaktades via mail (se 
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bilaga 2) där det berättades om studiens syfte samt en önskan att få använda bilder från 
deras böcker. Bokförlagen Bonnier Carlsen och Daidalos svarade och gav godkännande. 
Bonnier Carlsens förlag bad om att inkludera copyright info (titel, författare, illustratör 
och förlag) vid varje bild, vilket gjorts. Natur & Kultur samt Bokförlaget OLIKA 
skickade frågan vidare till de enskilda författarna. Amanda Eriksson som skrivit Mitt 
Svarta liv godkände också frågan vilket även författarna till Alla dör gjorde.  
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6 Presentation av bilderböckerna 
Här presenteras en sammanfattning av de utvalda bilderböckerna. Titel, författare och 
illustratör nämns, i vissa fall är författaren och illustratören densamme. Ålderskategorin 
som ges i beskrivningarna är baserade på hylletiketten på biblioteket. Här har 
bibliotekets anställda valt att placera böckerna för en viss ålderskategori, alltså den ålder 
de anser att boken passar för.  
 
6.1 Alla döda små djur 
Boken handlar om tre barn som startar en begravningsbyrå. Ester hittar en död humla 
som hon bestämmer sig för att begrava. Jag, som är berättarrösten, är en pojke som 
kallar Ester modig och sig själv för liten och rädd för livet och döden. Hans roll blir att 
skriva dikter. När humlan är begravd letar de efter fler djur att begrava. Esters lillebror 
Putte ansluter, hans roll blir att gråta. Möss, tupp, fisk och en igelkott är några av de 
djur som begravs. På sista sidan står en dikt, en bild av gravarna och boken avslutas 
med att berätta att nästa dag gjorde barnen något annat. Religiösa symboler som 
förekommer i boken är bilder av döda djur, korset, kistan, gravstenar, ljus, blommor och 
kyrkogården. Barnens kläder kompletteras under berättelsen med en rock, en fluga och 
slips i svart. 2006 kom boken Alla döda små djur ut, på förlaget Bonnier Carlsen och 
den är skriven av Ulf Nilsson. Bilderna är målade av Eva Eriksson. På biblioteket är den 
placerad på hyllan som riktar sig mot barn i åldern 3-6 år.  
 
6.2 Mitt svarta liv 
Berättelsen börjar med att barnets mormors kusin har dött och barnet är med på 
begravningen. Efteråt följer en berättelse där barnets morfar hittar en död mus och 
barnet ordnar själv med en begravning för den. I den egenhållna begravningen för 
musen försöker huvudpersonen att efterlikna begravningen hen själv närvarat på i 
kyrkan. Saker hen tar med sig som visas i bild är de svartklädda deltagarna, ljus, 
blommor, prästen och kistan. Vid den egna hållna begravningen förekommer även 
blommor och en gravsten. När musen ska ner i jorden börjar barnet att fundera på vad 
som händer efter döden och både paradiset och återfödelse tas upp som förslag. Boken 
avslutas med ett dop för barnets kusinbarn. Amanda Eriksson är både författare och 
illustratör till boken Mitt svarta liv, som gav ut av förlaget Natur & Kultur och kom ut 
2007. Den är placerad på hyllan för 3-6 år. Texten är skriven i jagform och bilderna 
visar att detta jaget är ett barn.  
 
6.3 Roy 
Roy, som boken kretsar runt, är en hund som är död redan på första sidan. Berättelsen är 
berättad ur ett jag-perspektiv och denna jag är Roys ägare, ett barn. Barnet förstår inte 
att Roy är död och läsaren får på de första sidorna följa hens tankar om att hen tror att 
Roy när som helst kan komma springande. Barnet saknar Roy. Berättelsen fortsätter 
med att barnet träffar olika människor (släkt och vänner) som alla ger sina förslag till 
vad Roy är och gör nu. Förslagen är många, bl.a. att Roy är i jorden, i hundparadiset, 
himlen, helvetet eller återfödd. I slutändan kommer huvudpersonen på att Roy inte är 
borta, han finns i barnets huvud. Det förekommer bilder av ljuset vid Roys grav. Gro 
Dahle har skrivit boken Roy och det är Svein Nyhus som målat bilderna. Den är 
placerad i hyllan för 6 år och uppåt. Utgivningsåret är 2009 av förlaget Daidalos.  
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6.4 Vem är död? 
Första sidan berättar att Fågels farfar är död, texten kompletteras av en bild med en kista 
med ett kors. Läsaren får följa Fågel på begravningen i kyrkan, tillsammans med sin 
pappa och mamma. De pratar om vad som hänt farfar nu och i parken säger Fågel att 
farfar kanske blivit en fjäril. I parken möter de Nalle med sin gamla mormor. Nalle och 
Fågel leker och Fågel råkar äta upp en fjäril, detta får både Nalle och Fågel att börja 
gråta, men Fågel säger att den var nog gammal och trött och hade levt färdigt. Boken 
slutar med en picknick med de båda familjerna. Vem är död är både skriven och 
illustrerad av Stina Wirsén. Den publicerades år 2010 av förlaget Bonnier Carlsen och 
är placerad i hyllan som riktar sig till barn i åldern 1-3 år. Bilderna är enkla och 
figurerna är i centrum mot den vita bakgrunden. Karaktärerna ingår i flera andra böcker.  
 
6.5 Alla dör 
Boken är skriven på rim och saknar huvudperson. Istället är det döden som är i fokus 
och att alla dör. Den berättar om vilka som dör t.ex. familjen, de rika och djur. Den tar 
upp olika sätt att dö, exempelvis som gammal, ensam eller att det går långsamt. Olika 
sätt att behandla kroppen skrivs det om samt vad som kan ske efter döden, både med de 
som dött och de som lever vidare. Det som boken trycker på och som på något sätt står 
med på varje uppslag är att alla dör. Symboler som förekommer är prästen, kistan, 
blommor och moln som kan representera himlen. Handlingar som utförs är aska som 
strös ut, en mumifierad kropp som sänks i ett hav och en begravningsrit med kista. 
Jesper Lundqvist är författaren och Gabi Frödén har målat bilderna som täcker hela 
uppslagen. Bilderna är färgglada och lättsamma, så som att de döda placeras i kylskåp 
vilket är utmålat och tillsammans med liken finns morötter. På biblioteket står den på 
hyllan som riktar sig till barn i åldrarna 3-6 år. Den gavs ut år 2015 av förlagen OLIKA.  
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7 Resultat och analys 
Nedan presenteras resultatet av svaren på frågeguidens frågor till bilderböckerna. 
Sidhänvisningen räknas från titelsidan i böckerna om inte boken själv har en 
sidnumrering.  
 
7.1 Symboler 
Döden, kistan, korset och prästen är de vanligast förekommande symbolerna. Alla dessa 
är centrala inom kristendomen. Men det finns även symboler som kan hittas från de 
andra fyra världsreligionerna. 
 
7.1.1 Åskådliggöra döden - ”Fågels farfar är död” (Wirsén, 2010:3) 
Döden åskådliggörs genom att den döde visas i bild och även att texten benämner 
personer som döda. Exempelvis så står det som första mening i Vem är död? att Fågelns 
farfar är död och det kompletteras med en bild av en kista. Flera djur hittas döda i Alla 
döda små djur och de är illustrerade som om de sover. När kaninen ska begravas 
placeras den i en väska och får ett täcke och en kudde (se Bilaga 3, Bild 1, Nilsson & 
Eriksson). Det gudomliga åskådliggörs endast i en av böckerna och det är i Roy. Det 
skrivs om en hundhimmel som eventuellt har en egen gud som skulle vara en sankt 
bernhardshund som även den visas på bild. Hunden är passande enligt barnet som har 
berättarrösten i boken, ”Jag hoppas i alla fall det, för de är så snälla och lugna” (s. 14), 
tänker hen och syftar på sankt bernhardshunden som gud. Utöver denna text och bild 
presenteras ingen gud. Inom både judendomen och islam avbildas inte gud (Weber, 
1996) och bilderböckerna har följt detta genom att inte avbilda något som skulle kunna 
uppfattas som gud utöver hunden. När det kommer till en presentation av ledare inom 
de olika religionerna avbildas sällan de heller, men detta påbuds inte i någon religion. 
Prästen som är verksam inom kristendomen förekommer däremot i fler av böckerna. De 
håller i begravningar och befinner sig i kyrkan. I Mitt svarta liv inspireras 
huvudpersonen att själv klä ut sig till präst och hålla i en begravning. Ester, ett av 
barnen i Alla döda små djur, är klädd i en svart rock när hon håller i en begravning 
vilket är samma sorts kläder som en präst bär (Ribbing, 2013). Att bilderna föreställer 
präster visas med hjälp av texten som benämner personen som präst (se Bilaga 3, Bild 2, 
Eriksson). Ingen annan speciell klädesdräkt förekommer i samband med någon ritual 
men det förekommer olika slags kläder på flera uppslag i boken Alla dör där någon 
form av folksamling visas (se Bilaga 3, Bild 3, Lundqvist & Frödén).  
 
Mörka kläder anses även passande under en begravning vilket förekommer i Mitt svarta 
liv, både när huvudpersonen är på sin mormors kusins begravning och när hen sedan 
själv anordnar en begravning för en mus. När Fågelns farfar ska begravas i Vem är död? 
har de närvarande inga kläder på sig, endast prästen (som benämns i texten) är klädd i 
rock. I resten av boken bär inte heller personerna kläder utöver skor. Barnen som startar 
en egen begravningsbyrå i Alla döda små djur har färgglada kläder på sig när de börjar 
”arbeta”. I slutet av berättelsen har kläderna kompletterats med en svart rock, en svart 
fluga och en svart slips. Inom hinduismen och buddhismen är släkt och vänner klädda i 
ljusa kläder under begravningen, detta finns inte med i någon av bilderböckerna, vilket 
kan förklaras med att det som presenteras är en kristen begravning och då är det mörka 
kläder som är vanligast.  
 
Edwards (2008) skriver om att färgen och formen i bilderböckerna förmedlar något till 
läsaren. Roy har en grå-beige färgskala genom hela boken, vilket kan förknippas med 
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den svarta sorgefärgen inom judendomen och kristendomen. De andra fyra böckerna är 
färgglada, både i karaktärerna och i bakgrunder.  
 
7.1.2 Konkreta föremål - ”Kistan var lång, svart och blank…” (Eriksson, 2007:2) 
Kistan är vanligt förekommande och är med i fyra av fem böcker. Kistan används för att 
representera den döde, som i exemplet med Fågelns farfar. Bilden blir förstärkande till 
orden om att han är död. Nikolajeva (2000) skriver om text och bild som kompletterar 
varandra vilket ofta sker när en kista är med i bild. I Alla dör beskrivs i ord en 
begravning som kompletteras med en bild av människor som sörjer runt en brun låda 
som kan uppfattas som en kista. Kistor görs av olika material när barnen gör sina egna 
begravningar. Det är tändsticksaskar, små askar, större lådor och väskor (se Bilaga 3, 
Bild 1, Nilsson & Eriksson). De kistor som är med i begravningar hållna av präster visas 
däremot som mer realistiska, exempelvis presenterade som lång, svart och blank. Kistan 
är vanligt förekommande i böckerna precis som i de olika religionerna. Men de mer 
specifika symbolerna runt kistan och de döda, berättar inte bilderböckerna om. Dels så 
är ingen kista så precist illustrerad så läsaren kan se om spikar används, vilket det inte 
görs i judendomen. Inte heller får vi se något lik i kistorna som kan visa hur kroppen 
preparerats innan den lagts i kistan exempelvis om hela kroppen är med, om den är 
svept i tyg eller om några andra föremål lagts i kistan (Andersson, 2015; Hjärpe, 2013; 
Ribbing, 2013; Rosén-Hockersmith, 2015). Men i Alla döda små djur vill Putte ta med 
sig kudden, snuttefilten, nallen, kakor, bullar och saft när han dör, vilket Ester 
godkänner, men detta talas bara om i texten och ingen kompletterande bild finns med. 
Att ta med sig saker i graven förekommer inom hinduismen. Bild 1 (se Bilaga 3) visar 
på att det förekommer bilder där föremål placerats i kistan. På framsidan av Alla dör är 
det en bild av en låda med vingar, det skulle kunna representera en kista. Den enda 
symbolen som förekommer i samband med begravning är korset som är hämtat från 
kristendomen (Svanberg, 2008). Inom islam placeras kistan i riktning mot Mekka men 
ingen nedsättning av kistan i jorden presenteras i bilderböckerna.  
 
Olika former av gravar förekommer däremot. I Alla döda små djur skapas en gravplats 
vilket visas genom att flera olika träkors, som barnen tillverkat, placeras i en glänta där 
djuren blivit begravda (se Bilaga 3, Bild 4, Nilsson & Eriksson). Vid korsen är det 
blommor planterade och en del har en sten med namn på, vilket förekommer inom 
kristendomen (Modéus, 2000). Judar har också gravstenar vid sina gravar men inga 
blommor och inte heller korset (Andersson, 2015). Gravstenar förekommer däremot 
inom islam men inte heller här används korset (Hjärpe, 2013). I Roy märks gravplatsen 
ut av ett ljus, ett hundben och en bild av hunden Roy som har dött. Ljus förekommer 
även vid gravplatsen i Alla döda små djur och i kyrkan i Mitt svarta liv. Ljus är en del 
av de symboler som brukar förekomma vid en buddhistisk begravning men andra 
komponenter som rökelser eller munkar som utför ritualen finns inte med i 
bilderböckerna (Ribbing, 2013). 
 
7.1.3 Sammanfattning 
Den döde i böckerna åskådliggörs som om hen sover. När det är djur som är döda visas 
även detta på bilderna. När det däremot är en människa som är död (exempelvis i Mitt 
svarta liv) visas inte den döde utan bara en kista. Kistan är den vanligast förekommande 
symbolen, den är med i fyra av bilderböckerna. Den ses oftast tillsammans med ett kors 
men inte alltid. Ibland även med blommor eller en gravsten. Kistan finns med i flera 
religioner men korset är kristendomens vanligaste symbol. Även prästen från 
kristendomen förekommer, hen är med i två av böckerna och i två böcker klär barnen ut 
sig till präst. Den svarta färgen som symboliserar sorg i en del religioner förekommer 



  
 

 26 

men ingen begravning där deltagarna är ljust klädda är med i någon av böckerna. Andra 
symboler som förekommer är ljus och kyrkogården. 
 
7.2 Riter 
Riter genomförs både av personer som är verksamma inom religionerna, exempelvis 
prästen och av huvudpersonerna i böckerna själva. Barnen efterhärmar de handlingar 
som görs under till exempel en begravning. Barnen är då präster och håller exempelvis 
tal och gräver ner det döda djuret. 
 
7.2.1 Begravningar - ”Vi startade en firma som hette Begravningar AB” (Nilsson, 
2006:19) 
Religiösa handlingar förekommer i flera av böckerna. Det är ceremonier som utförs av 
präster i tre av de fem böckerna. I en av de andra är det barnen som är huvudpersoner 
som genomför handlingarna och i Roy förekommer inga riter. Den vanligaste riten är 
begravningen med präst, kista och att de befinner sig i en kyrka. I Mitt svarta liv startar 
berättelsen i kyrkan under en begravning. Texten beskriver vad som händer och bilden 
visar ceremonin. På nästa uppslag talar berättarrösten om vad som fanns att titta och att 
lyssna på i kyrkan (se Bilaga 3, Bild 2, Eriksson). En präst, kista, ljus, orgeln och sång 
samt snörvel och host hör alla ihop med begravningsritualen (Ribbing, 2013; Modéus, 
2000). Tredje uppslaget visar på när de närvarande vid begravningen samlas efteråt. 
Alla dessa element tar sedan huvudpersonen med sig när en begravning för en mus ska 
göras. På samma sätt är det i Alla döda små djur. Barnen använder sig av olika element 
från begravningsritualen inom kristendomen för att själva efterlikna den ceremoni som 
sker i kyrkan. De placerar liken i kistor, gräver ner dem, bygger kors som utmärker 
graven och planterar blommor vid korset. Sång och dikter förekommer i denna bok 
också. De är till och med så att ett av barnen har som huvuduppgift att skriva dikterna 
till begravningen. Ett annat barn får i uppgift att gråta: ”Esters jobb var att gräva. Jag 
skulle skriva dikter. Och Putte skulle gråta” (Nilsson: 2006:19). Gråten och sorgen är ett 
uttryck som förekommer i fler riter inom religionerna. Sorgeperioden kan sträcka sig 
under lång tid exempelvis inom judendomen. Bilderböckerna ger ingen information om 
tidsaspekten utan visar bara att personer gråter under ceremonin. I boken Roy ges dock 
uttryck för sorg under en längre period. På flera uppslag ger barnet uttryck för sin 
saknad genom olika scenario: ”När jag vaknar på morgnarna” (s.7), ”När jag kommer 
hem på eftermiddagarna” (s.8) och ”Det är tyst under bordet när vi äter” (s.8). Barnet 
sörjer så det gör ont: ”Jag saknar honom så jag får ont i armarna. Jag saknar honom så 
det värker i ryggen” (s.10). 
 
7.2.2 Vad som händer med kroppen - ”En annan sänkas i ett hav” (Lundqvist, 
2015:16) 
Bara en av bilderböckerna visar vad som sker innan kistan placeras i kyrkan och vad 
som kan hända med den efteråt. I boken Alla dör får läsaren både läsa och se vart liket 
är innan det placeras i kistan, nämligen i ett kylskåp på klinik (bilden visar ett kylskåp 
där fötter sticker ut och där finns dessutom ett knippe morötter) och sedan vad som kan 
ske med kistan efter att liket lagts däri. De förklarar det så här: ”Sen beror det på ens 
religion, önskemål och tradition hur en gör” (s. 13). Uppslaget senare berättas att någon 
vill sänkas i ett hav och att ”många kroppar bränns till aska som förvaras i en flaska” 
(s.15). Både hinduismen och buddhismen har kremering som det vanligaste sättet att ta 
hand om kistan. Askan strös sedan ut i rinnande vatten (Ribbing, 2013). I boken visas 
en bild på en mumifierad kropp som sänks ner i vattnet och på sidan innan lyfts en urna 
och aska strös ut av vinden ovanför havet (se Bilaga 3, Bild 5, Lundqvist & Frödén).  
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Ritualerna som handlar om rening eller omhändertagande av den döde förekommer inte 
alls. Men i de fall barnen uträttar begravningen själva får läsaren se djuren placeras i 
kistan och grävas ner. Då sker inga ritualer som handlar om rening, inga saker placeras i 
kistan för nästkommande liv (förutom kudde och täcke, se Bilaga 3, Bild 1, Nilsson & 
Eriksson) eller hymner som reciteras för en god återfödelse.  
 
7.2.3 Sammanfattning 
Begravningsritualen är med i alla böcker förutom Roy. Det är präster eller 
huvudpersonerna (barnen) i bilderböckerna som utför riten som innehåller olika delar i 
de olika böckerna. Sånger, kistan, nedgrävning och utplacering av gravplatsen är 
exempel på saker som sker i samband med riten. Ett annat inslag är sorgen som 
förekommer i alla böcker. Den visar sig både genom ord (exempelvis i Roy) och genom 
att en bild visar någon som gråter (exempelvis i Vem är död?). Utöver den kristna 
begravningen som är mest representerad visas i boken Alla dör andra saker som kan ske 
med kistan, att den döde kan sänkas i ett hav eller att den blir aska som ska spridas ut.  
 
7.3 Berättelser 
Det förekommer berättelser om vad som händer innan någon dör, om än i mindre 
utsträckning än berättelserna om vad som sker efter döden. Hur liket och kistan tas om 
hand konkret finns med och i alla böcker förekommer någon form av svar på frågan om 
vad som sker efter döden. Dessutom kan man läsa i alla böcker något om vad familjen, 
släkten och vännerna gör efter någon dött.  
 
7.3.1 Dödsögonblicket - ”Han hade levt färdigt” (Wirsén, 2010:8) 
Dödsögonblicket nämns inte i någon av bilderböckerna förutom i Alla döda små djur. 
Däremot förklaras döden på olika sätt av vuxna karaktärer i böckerna. Fågelns mamma 
tröstar med att berätta att det var skönt för farfar att dö, ”Han var så gammal och trött. 
Han hade levt färdigt” (s. 8). I Mitt svarta liv och Roy förekommer ingen förklaring till 
dödsfallet. Dödsögonblicket beskrivs så här i Alla döda små djur när barnen får se två 
koltrastar som jagar varandra och en flyger in i en ruta:  
 

”Pang”, sa det. Jag hade aldrig sett någon dö. Vi satte oss på huk bredvid 
koltrasten på marken. Den flaxade. Den gapade. Det ryckte i benen. Sedan 
låg den alldeles stilla. Det tog bara en kort minut, sedan var den död.” 
(Nilsson, 2006:33). 

 
Verserna i Alla dör är mer allmänt beskrivna och syftar inte på enskilda individer utan 
att alla dör. En del dör fast de inte vill, de dör tillsammans eller ensamma och de kan dö 
snabbt eller långsamt. Bilden kompletterar texten genom att visa på olika dödsbäddar 
med sörjande runt omkring sig (se Bilaga 3, Bild 6, Lundqvist & Frödén). Texten vill 
visa på mångfalden av död och en vers lyder: ”Det finns flera tusen sätt. Inga av dem 
mera rätt, eller fel än några andra” (s. 11). Dessutom tar denna bok upp att även växter 
dör genom att vissna ner, att djur dör, bilar rostar, mat ruttnar och klädesplagg blir 
trasor.  
 
Djuren som hittas döda återfinns på olika ställen men de ges inte alltid en förklaring till 
döden. En mus hittas i en källare och en annan hittas på marken visar bilden. Tuppen 
som barnen begraver i Alla döda små djur ”var gammal och trött och skulle nackas” (s. 
23). Sillarna som begravs hittas i kylskåpet och nio möss hade gått i fällor och var 
därför döda. De hittar även en överkörd igelkott men i alla dessa fall är djuren döda när 
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barnen anländer, det är bara när koltrasten dör som barnen är med från att djuret levt till 
dess att den är begraven.  
 
Den goda döden som både är en del av döden inom hinduismen och buddhismen märks 
inte av i böckerna i form av att någon, exempelvis en munk är med vi dödsögonblicket 
eller när någon ligger inför döden. I Roy är den döde en av huvudpersonerna men som 
läsare får man inte veta hur hunden dog eller dess tankar innan döden. I de andra 
böckerna förekommer både mänskliga döda och djur som är döda eller dör. Djuren som 
dör representerar djur i fyra av böckerna. I Vem är död? är karaktärerna inte mänskliga, 
vilket är vanligt förekommande i barnlitteratur (Kåreland, 1994). Men i denna bok 
förekommer en fjäril som inte verkar representera en karaktär som läsaren kan 
identifiera sig med, utan den är just en fjäril. I början av berättelsen föreslås att Fågels 
farfar har blivit en fjäril och senare i berättelsen äter Fågel av misstag upp en fjäril (se 
Bilaga 3, Bild 7, Wirsén). Detta uppmärksammas med orden: ”Oj då! Fågel svalde en 
fjäril… … nu är fjärilen död… ” (s. 22). Fågeln blir ledsen och tröstas av Nallen men 
det hela avslutas med att Fågel säger, precis som sin mamma, att den nog var gammal 
och hade levt färdigt. Återfödelsen kommenteras av Fågel då farfar begravts men inte då 
hen äter upp fjärilen. Återfödelsen är sättet att se på livet efter döden inom hinduismen 
och buddhismen. 
 
7.3.2 Vad som händer efter döden - ”Roy kanske är i hundparadiset?” (Dahle, 
2008:14) 
Alla undersökta bilderböcker ger eller försöker ge svar på frågan om vad som händer 
med den döde efter dödsfallet. Det är konkreta saker som vart kistan med liket tar vägen 
men också mer abstrakta svar på frågan. Roy är uppbyggd på så sätt att först får läsaren 
följa huvudpersonens sorg över hundens död. Sedan får huvudpersonen svar av olika 
släktingar och vänner över vart Roy har tagit vägen. Det första som nämns är att Roy 
ligger nere i jorden bland stenar. ”… och är ganska säker på att Roy fortfarande är där 
nere i jorden, att han bara ligger där och är död” (s.12). Även i Mitt svarta liv skrivs om 
jorden, den beskrivs som mörk och kall, dessutom poängteras att musen som ska 
begravas ska ner dit utan några kompisar eller familj. Detta gör huvudpersonen sorgsen. 
De äldre barnen förklarar för Putte i Alla döda små djur att alla ska dö och bli till 
ingenting. Kroppen som en gång var varm blir kall och allt blir mörkt. Döden beskrivs 
som en evig resa och att sova i evig tid. Även i Roy ges vilan som ett sätt att förklara 
vad som sker efter döden. Roy vilar och bilden visar att Roy ligger glad i en stor fluffig 
säng.  
 
Alla döda små djur ger ingen mer förklaring än den konkreta över vart kroppen tar 
vägen och små citat från ett av barnen om exempelvis den eviga sömnen. Ovetskapen 
kommer fram i flera böcker, Fågelns pappa svarar att ingen vet vart farfar nu tagit vägen 
i Vem är död? Läsaren till Alla dör uppmanas att gissa vad som händer efter döden, men 
de ger förslag på himlen, återfödelse, att de döda spökar eller att de försvinner. Spöken 
förekommer även i Roy, där det föreslås att Roy nu spökar och skäller på natten och 
skrapar på dörren.  
 
Hundparadiset som tidigare nämnts är ett möjligt alternativ för Roy. Men även en 
himmel utan hundguden ges som exempel. Då tänkte huvudpersonen att Roy är i 
molnen, där det är mjukt och sitter och tittar ner på huset. Bilden som ska komplettera 
denna text visar att hunden ligger och sover på ett moln, men detta moln är röken från 
huvudpersonens skorsten och i bakgrunden är det trädgård, så någon tydlig bild av 
himlen visas inte (se Bilaga 3, Bild 8, Dahle & Nyhus). Himlen är en plats dit den döde 
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kan komma efter livet på jorden inom kristendom och islam. Himlen nämns bara i 
texten från Alla dör utöver den i Roy. I Mitt svarta liv skrivs istället om ett paradis, dit 
några tror man kommer när man dör. Bilden som är på samma uppslag som denna text 
visar inte någon himmel (se nedan). Det som inom både kristendomen och islam är 
motsatsen till himlen, nämligen helvetet är endast med i Roy. I kristendomen och islam 
beskrivs helvetet som en plats med eld och detta finns med i beskrivningen som görs i 
Roy. I helvetet behöver hunden inte frysa för att det är varm där, för det brinner hela 
tiden. Dessutom får Roy äta vidbrända korvar. Bilden visar en ihopkrupen Roy med 
brända korvar framför sig. Han är omringad av trappor och andra hundar och färgen i 
bilden går lite åt det röda hållet i kontrast till den gråa röken som bildar en ram runt 
bilden (se Bilaga 3, Bild 9, Dahle & Nyhus).  
 
Återfödelsen är nästa förklaring som ges om Roy. Huvudpersonen funderar över detta 
och önskar att hunden inte återföds som en katt utan hellre en groda eller kanin. När 
Fågelns pappa inte vet vart farfar har tagit vägen i Vem är död? föreslår Fågeln själv att 
farfar återföds: ”- Jag tror att farfar blir en fjäril. Så säger Fågel” (s.14). Till detta visas 
en bild på en fjäril. Fjärilar följer sedan med på flera av uppslagen i boken. Återfödelsen 
ges som sagt som förslag i Alla dör men förklaras inte på något mer sätt. Hinduismen 
och buddhismen har båda två återfödelsen som svar på frågan om vad som händer efter 
döden. Målet inom hinduismen är att slippa återfödelse men bilderböckerna tar inte upp 
denna aspekt. I Mitt svarta liv gör huvudpersonen återfödelsen till något kul. Hen 
fantiserar vad hen vill bli i nästa liv och vart hen vill bo. ”- Jag vill vara en vildhäst i 
Mongoliet, sa jag” (s. 18). Bilden visar (istället för himlen) huvudpersonens önskan om 
nästa liv så väl som hens morfars dröm om att bli en fågel i New York. Begravningen av 
musen i Mitt svarta liv avslutas med fika, precis som den ”vanliga” begravningen med 
tillägget att huvudpersonerna och hens kusiner leker de djur som de vill bli i nästa liv 
(se Bilaga 3, bild 10, Eriksson). På detta uppslag förenas därför både den kristna riten 
om att samla släkt och vänner efter gudstjänsten med tanken om återfödelse som 
återfinns inom hinduismen och buddhismen.  
 
7.3.3 Släkt och vänners uppgift - ”Sen sörjer de som känt den döde” (Lundqvist, 
2015:17) 
I Mitt svarta liv, Alla döda små djur, Vem är död och Alla dör, visas gråten som ett 
uttryck för sorg. Bilden med gråtande och nedstämda människor i Alla dör kompletterar 
texten: ”Sen sörjer de som känt den döde. Livet blir så tomt och öde utan den de håller 
kär” (s. 17). Sorgen i Roy har beskrivits under avsnittet om riter. Men utöver sorgen 
visar huvudpersonen i Roy även ilska, ”så jag får lust att sparka på saker och riva sönder 
saker och ting och dra mina systrar i håret och tugga hål i tröjan” (s. 28). Ilskan 
förekommer även i Alla dör som en känsla som kan uppstå efter någon dött. ”Det kan 
kännas stelt och stumt. Orättvist och ilsket dumt” (s.18). I denna bok ges exempel på 
fler känslor än i de andra böckerna som fokuserat på sorgen. Sorgen uttrycks på lite 
olika sätt, i Alla döda små djur skriver Nilsson (2006): ”Det stockade sig i halsen när 
jag läste. Ester grät. Vi drabbades alla av en stor helighet. Sorg, sorg som ett svart täcke 
över gläntan” (s. 34).  
 
Som skrivits innan får läsaren ingen inblick i hur liket tas om hand om, vilket i flera 
religioner är familjens uppgift. Däremot får läsaren veta att familjen, släkt och vänner 
närvarar vid begravningen. I Vem är död? ser man fulla bänkrader i kyrkan men det 
specificeras inte vilka dessa karaktärer är. Däremot i Mitt svarta liv så beskrivs några 
närvarande, exempelvis kusinen som ”grät och snörvlade högt” (s. 3). Efter denna 
begravning följer en minnesstund som är tradition inom kristendomen. Då träffas de 
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som närvarat vid begravningen och mormor förklara för huvudpersonen att det först är 
sorgligt och sen träffar man roliga släktingar, vilket är det konstiga med begravningar. 
Denna del av ceremonin tar huvudpersonen med sig när hen ska hålla i en egen 
begravning. Närvaro av familj, släkt och vänner vid begravningsceremonin förekommer 
inom alla de fem världsreligionerna. 
 
7.3.4 Sammanfattning 
Två gånger i böckerna får läsaren ta del av dödsögonblicket. Annars introduceras den 
döde som redan död. Det är människor i kistor eller djur som hittas på olika platser. En 
del har hamnat i en musfälla, andra hämtas från kylskåpet eller vid vägkanten. Den 
förklaring som ges till dödsfallet är att den som dog var gammal och trött. Alla böckerna 
ger något svar på vad som sker efter döden. En del förklaringar är konkreta som att 
kroppen är varm men blir kall och att kroppen ligger i jorden. Andra mer abstrakta där 
fler olika alternativ tas fram. Att den döde åker på en evig resa, blir till ingenting, 
hamnar i paradiset, återföds som något annat, hamnar i himlen eller helvetet eller att den 
döde börjar spöka. Familj och vänner som är kvar sörjer den döde och närvarar vid 
begravningen.  
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8 Diskussion 
Nedan följer en diskussion över resultatet utifrån studiens syfte och frågeställning. 
Därefter sker en sammanfattning samt diskussion över metoden och kring möjligheter 
för fortsatta studier. 
 
8.1 Symboler 
Alla fem världsreligionerna använder sig av symboler på något sätt. Både symboler som 
presenterar någon som att korset syftar på Jesus korsfästelse, eller på symboliska 
handlingar som att tvätta sig efter man varit i kontakt med ett lik för inre rening. 
Bilderböckerna behandlar inte så många olika symboler trots att forskning visar att barn 
tidigt tar till sig symboler och symboliska handlingar (Weber, 1996). Symboler skulle 
kunna användas i högre utsträckning för att visa på en större mångfald. De tecken som 
används är ett symbolspråk som barnen inte är invigda i. Korset som är det mest 
frekvent använda ges ingen förklaring till. Det används både på kistor och vid gravar 
och kommer därmed att förknippas med döden men inte med någon speciell religion 
eller med Jesus på korset, för barnen som läser bilderböckerna. På detta sätt kommer 
korset att bli en symbol för döden och döden förknippas därmed med kristendomen utan 
att barnet är medvetet om detta. Korset förmedlas via både text och bild vilket förstärker 
budskapet om att de hör ihop med en begravning. Exempelvis i Alla döda små djur så 
räknas det upp vad som behövs för ”världens bästa begravning… Glasspinnar till 
småkors. Brädor till storkors” (s.19). I boken Alla dör förekommer inte korset men inte 
heller någon annan typisk symbol inom religionerna.  
 
Symbolerna är till för att visa på det transcendenta säger Nationalencyklopedin 
(Nationalencyklopedin, 2016) och det gör korset. Korset som symboliserar Jesus är lätt 
att måla till skillnad från exempelvis gud som ingen har en bild av inom flera av 
religionerna. Däremot finns det bilder av gudar inom hinduismen men dessa 
förekommer inte i bilderböckerna. Den enda guden som avbildas är en hund som 
snarare presenteras som en snäll och lugn karaktär än någon gudomlig. Boken Roy som 
tydligt visar på en mångfald har valt att inte avbilda någon gud som kan placeras inom 
någon av de olika religionerna utan har istället valt att avbilda en karaktär som är känd 
för huvudpersonen i boken, nämligen en sankt bernhardshund. Det är det konventionella 
tecknet, alfabetet som berättar för läsaren att sankt bernhardshunden är de andra 
hundarnas gud. Utan texten som komplement hade bilden inte behövt betraktas som ett 
förmedlande av en gud. Inom hinduismen förekommer avgudabilder som liknar djur så 
det går att tolka bilden av sankt bernhardshunden som en gudom inom hinduismen. Men 
ingen beskrivning görs för att hjälpa läsaren till denna slutsats. Det kan vara så att 
författarna och illustratörerna till alla de andra böckerna har valt att följa judendomens 
och islams tankar om att guden inte ska avbildas men då inte heller gudar inom andra 
religioner framträder upplevs det mer som om fokus lagts på andra saker är gud och 
religionen i böckerna, exempelvis begravningsriten. Konsekvensen kan bli att barn 
aldrig får uppleva bilden av en gud. Det är tanken med judendomen och islams förbud 
men de andra religionerna har bilder på sin eller sina gudar. Barn som läser dessa 
bilderböcker exponeras inte för det som exempelvis inom kristendomen är det 
viktigaste, gud. Barnen får själva eller med hjälp av andra redskap skapa sig en bild av 
gud. Genom förståelse för religionens tankar om gud och det heliga ökar möjligheten till 
respekt för andra individers tro och religion vilket är ett av uppdragen för förskolans 
verksamhet (Lpfö 98/10). Barn behöver få uppleva olika delar av religionen för att ta 
del av den bredd som finns där, alltså både religionens symboler, riter och berättelser, 
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även när det kretsar runt det som kan vara svårt att avbild eller i vissa fall enligt 
traditionen förbjudet att avbilda.  
 
Hur den döde visas stämmer överrens med Hartmans (1986) forskning om att yngre 
barn är mer konkreta än de äldre barnen. Vem är död? som är den enda boken som riktar 
sig mot barn 1-3 år är konkret i det fallet att den döde representeras av en kista i början 
av boken. I de böcker som är för barn 3-6 år illustreras den döde som sovande, i en kista 
eller som mumifierade kroppar som sänks i havet. Dessa bilder kompletteras med text 
som förklarar att någon är död. Roy som riktar sig till äldre barn visar inte liket 
överhuvudtaget, just som lik. Däremot visas hunden Roy i flera olika scenarier som kan 
ske med hunden efter döden och då inte med själva kroppen utan mer abstrakt som att 
den lever vidare på andra platser. Även de andra böckerna ger abstrakta förslag på vad 
som sker efter döden men de utvecklas inte på samma sätt som i Roy.  
 
8.2 Riter 
Den enda riten läsaren får ta del av nästan från början till slut är den kristna 
begravningen. Flera olika delar från riten tas upp och det som tydligt kopplas till 
kristendomen är exempelvis att prästen har en central roll och psalmer förekommer, 
men den konkreta kopplingen till religion förekommer inte. Barnen som läser eller 
lyssnar till boken kan ta till sig delar av själva riten och även använda sig av den i leken, 
vilket de gör i bilderböckerna, men det uttrycks inte att det kan finns andra sätt att gå 
tillväga med den döde. En begravningsritual får olika uttryck beroende på religion och 
denna mångfald saknas i dessa bilderböcker. Den enda boken som tar upp ett alternativ 
till den kristna begravningen är Alla dör. Här behöver bild och text samarbeta för att 
visa på andra sätt att ta hand om liket. Att liket kan sänkas i ett hav eller att brännas till 
aska kan kopplas ihop med exempelvis hinduismen men då är det askan som ska spridas 
i havet så den direkta kopplingen saknas. Bilden visar dock askan som sprids för vinden 
och på nästa uppslag är havet så man skulle kunna ”läsa” bilden som om askan sprids i 
havet vilket som sagt är vanligt inom hinduismen och buddhismen men även 
förekommer inom kristendomen. Som konsekvens får detta att pedagogerna inom 
förskolan behöver komplettera sin verksamhet för att uppfylla strävansmålen i 
läroplanen (Lpfö 98/10). Pedagogerna behöver vara pålästa för att de ska kunna utmana 
barnen i att upptäcka mångfalden som finns inom religionerna när det kommer till riter. 
Om barngruppen exempelvis hittar en död fågel i skogen är det inte nödvändigtvis så att 
den behöver begravas och få ett kors och en gravsten. Den ska kanske placeras i en kista 
och en diskussion kan föras om vad den behöver ha med sig in i nästa liv eller så kan 
den brännas och askan kan spridas på en speciell plats. Om det blir en nedgrävning av 
den döda fågeln så kan man fundera på åt vilket håll kistan ska placeras eller hur man 
ska märka ut vart fågeln har grävts ner.  
 
I Roy förekommer inga riter vilket kan bero på att det är en hund som begravs. Hunden 
symboliserar en hund och ingen ”mänsklig karaktär” och hur djur ska behandlas efter de 
dött ger religionerna ingen förklaring på. Inom hinduismen och buddhismens tankar om 
återfödelse är djuren en del av det men detta talas inget om, varken i Roy eller någon av 
de andra bilderböckerna.  
 
Ikonotexten, alltså vad bilden och texten säger tillsammans är stark när det kommer till 
riterna. Exempelvis i Vem är död? så berättar texten om kyrkan och prästen och bilden 
visar hur det ser ut. Bilderböckerna kan på så sätt ge en större helhet till upplevelsen och 
det skulle kunna gå att visa på en större mångfald. Att låta en munk hålla i riten istället 
för prästen skulle ge nya tankar till läsaren. Eller att när kistan visas inkludera rökelse, 
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låta de besökande ha kippa på sig eller att istället för kistan placera en urna i centrum är 
exempel på saker som skulle kunna ge en större mångfald. En blandning av handlingar 
från olika religioners rit kan skapa förvirring för barnen men den kan också ge upphov 
till nya tankar. Barnen kan tillsammans med pedagogen samtala om vad de ser och hör 
och på så sätt får barnen möjlighet att själva fundera på vad de tycker om olika sätt att 
utföra riter i samband med döden.  
 
De riter som förekommer kopplas ihop med kristendomen på tydligt sätt, exempelvis 
genom prästen (se Bilaga 3, Bild 2, Eriksson). Islam och judendoms ritualer går också 
att avläsa med kistan, sorgen och gravstenar men ikonotexten visar på kristendomens 
riter. Den svartklädda figuren kan man tolka som exempelvis en rabbi men då 
kommenterar texten att det är en präst som i versen från Alla dör som säger ”En del vill 
gärna grävas ner bredvid en präst som står och ber” (s. 14). Barn som själva läser dessa 
bilderböcker ser och hör ord som är kopplade till kristendomen och därmed kommer 
andra religioners riter i skymundan. Barn som läser om prästen får inte veta att det finns 
något som heter rabbi som också utför riter vid en begravning. Därmed visas inte 
mångfalden, varken i bild eller i ord.  
 
8.3 Berättelser 
Flera av de saker som anses viktiga inom religionerna, så som hur liket har preparerats 
eller dödsögonblicket förekommer inte i bilderböckerna. Inom religionerna spelar det 
roll hur man tar hand om liket och flera av handlingarna har symboliskt värde som inte 
kommer fram. Att exempelvis placera föremål i kistan för nästa liv är något som visar 
på tanken om återfödelse vilket inte kan ses när ”bara” en stängd kista visas på bilden. 
Inte heller judarnas tanke om att alla är lika inför döden blir synlig då ingen kista är så 
detaljerad. Text och bild som kompletterar vad som sker med liket kan ge en större 
mångfald av tankar och val för barnen som läser.   
 
Inte heller dödsögonblicken ger någon förklaring om tankarna om god återfödelse. 
Koltrasten som dör i Alla döda små djur visar snarare på ett snabbt och oplanerat 
dödsögonblick än någon stund som preparerats med exempelvis munkar och reciterade 
av hymner. När Fågel i Vem är död? råkar äta upp en fjäril (se Bilaga 3, Bild 7, Wirsén) 
kan det också ses som ett dödsögonblick men inte heller här får vi ta del av tankarna 
innan utan bara sorgen efteråt eller som med koltrasten, vad de närstående (barnen) gör 
efteråt. Utifrån tanken om mångfald skulle dödsögonblicket kunna spegla olika 
uppfattningar som i och med att det inte är med i bilderböckerna försvinner.  
 
Resan som symbol för döden förekommer och även bilderna kan tolka detta som ett sätt 
att förklara vad som kan ske efter döden (se Bilaga 3, Bild 1, Nilsson & Eriksson). Att 
resa vidare, både till ett nytt liv (återfödelse) eller till en annan plats (exempelvis 
himlen) går alltså in i flera religioner. Ibland visar bilderböckerna på vart den döde 
reser, exempelvis i Roy medan det ibland är outtalat som med kaninen i resväskan. Ester 
och berättarrösten i Alla döda små djur säger att alla ska dö och bli till ingenting. Detta 
ingenting kan liknas vid hinduismens och buddhismens nirvana, alltså att slippa 
återfödas. Att bli till ingenting är det slutgiltiga målet för en hindu. Men ingen direkt 
koppling till hinduismen förekommer, exempelvis att tankarna om återfödelse benämns 
som den livssyn en hindu har eller att handlingarna i detta liv påverkar vad personen blir 
i nästa.   
 
Sorgen förenar bilderböckernas berättelser, någon karaktärerna i varje bok upplever är 
sorg efter den döde. De visas ofta genom gråten som är ett konkret sätt, även för barn, 
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att förstå att någon är ledsen. Konkreta upplevelser säger läroplanen (Lpfö 98/10) är ett 
sätt att visa på värderingar och sorgen är en del av människans värld. Samtliga 
religioner talar också om sorgen som en del av bortgången. De som lever vidare kan 
visa sin sorg på olika sätt exempelvis genom besök hos familjen eller med speciella 
kläder. Sorgen kopplas till den bortgångne och barn får ta del av olika sätt att se sorg 
och även andra känslor så som ilska som exempelvis förekommer i Roy. 
 
8.4 Barns perspektiv 
Utifrån Hartmans (1986) forskning så tar barnen del av döden som fenomen även då den 
var tabubelagd. Idag när den är syns mer i barnlitteraturen blir barnen än mer 
exponerade för den. De fem bilderböckerna ger olika syn på döden och olika aspekter 
runt dödsfall, omhändertagande av den döde och vänner och familjens roll. Detta 
kommer påverka barnen som läser eller lyssnar på böckerna. De får en bild av hur man 
ska reagera vid dödsfall och att sorg är en del av processen. Barnens upplevelse av de 
konkreta kan böckerna hjälpa till med men även abstrakta delar finns med. Dock är 
dessa inte lika uttalade som det konkreta. Exempelvis är det väldigt konkret att kistan 
grävs ner medan tanken om vart personen eller djuret hamnar efter döden är abstrakt. 
Hartmans (a.a.) intervjustudie skulle kanske få ett annat resultat idag då barnen mer 
konstant stöter på olika religioner och nyheter om döden. Barn som stött på religion 
svarade annorlunda än de som inte gjort detta vilket är en viktig tanke in i förskolans 
verksamhet som bl.a. ska visa på en religiös mångfald. Om barn bara exponeras för en 
religion kommer det att påverka deras syn på världen och även på andra individer. 
Förskolans personal behöver hjälpa barnen att se de större perspektiven, mångfalden.  
 
Barn som läser bilderböckerna utan en vuxen som kan hjälpa till med förståelsen får en 
helt annan upplevelse än det barn som läser tillsammans med någon som exempelvis 
kan tyda symbolerna eller som kan läsa texten. Ikonotexten i bilderböckerna ger något 
mer än bara bilden som är det som barnet först och lättast tar till sig. Det är ofta 
ikonotexten som placerar bokens uppslag inom kristendomen där texten benämner den 
som hålla i begravningen som präst. Om barnen inte tidigare har upplevt eller sett en 
präst är det inte säkert att bilden automatiskt kopplas till en präst och då inte heller till 
kristendomen. Likadant är det med benämningen kyrka som skulle kunna vara vilken 
byggnad som helst men som presenteras som en kyrka.  
 
Ingen religion namnges eller någon förklaring till symboler ges vilket också begränsar 
barnens perspektiv. De får inte ta del av begreppen från den religiösa världen. 
Pedagoger kan hjälpa barnen att benämna det som de ser, både med hjälp av 
bilderbokens egen text men även med andra redskap, både från sin egen förståelse men 
också exempelvis i leken tillsammans med barnen. Om barn får ta del av andra begrepp 
och andra uppfattningar än sin egen arbetar förskolan mot flera strävansmål i läroplanen 
(Lpfö 98/10) och en möjlighet till större respekt för andra kan ske.  
 
8.5 Metoddiskussion 
Studien har utförts som fenomenografisk ikonotextanalys där fem bilderböcker har 
studerats. Valet av metod föll sig naturligt då materialet är skriftligt och redan befintligt. 
Andra metoder för att svara på syftet och frågeställningarna hade varit möjliga, 
exempelvis en större undersökning med frågor som går att statiskt undersöka, så som 
hur många kors som förekommer o.s.v. men då hade ett större bredd av böcker behövts.  
Även en annan del av syftet, att studera religion i bilderböcker, hade kunnat ske med 
annat material där döden inte var en del av materialet. Det skulle kunna handlat om 
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andra riter eller religiösa uttryck men en avgränsning behövdes göra. En annan 
avgränsning som gjorts var valet av de fem världsreligionerna. Här hade det varit 
intressant att ta med flera aspekter och även en ateistisk syn men det hade skapat ett för 
stort material för denna studie.  
 
Urvalet av bilderböcker har tydligt påverkats av vilket bibliotek som har skapat 
kategorierna för bilderböcker. Andra bibliotek hade haft andra kategorier och andra 
titlar inom dessa kategorier. En del titlar hade säkert varit desamma men utbudet för 
icke-sannolikhetsurvalet påverkades av hur biblioteket gjort sina kategorier. Även 
bibliotekens ålderbestämning på bilderböckerna påverkade detta urval, då de placerade 
dessa böcker inom bilderboksgenren. Om urvalet hade sett annorlunda ut hade även 
resultat skilt sig från det nu presenterade. Flera böcker hade vid en snabb genomläsning 
ett kristet perspektiv men vid en närmare granskning fanns inslag från andra religioner 
vilket lyfte analysen. 
 
Frågeguiden har använts under hela arbetet och den har även skapat kategorierna i både 
resultatdelen och i diskussionen. Dock är analysarbetet en fråga om tolkning och vad 
som belyses eller inte blir en fråga om val. Att hålla sig inom ramen för frågeguiden har 
skapat struktur på arbetet och alla bilderböcker har fått komma till tals.  
 
8.6 Sammanfattning och fortsatt forskning 
Enda gången ordet religion förekommer är i Alla dör. Barnen som läser dessa böcker 
behöver få veta kopplingen mellan symbolerna, riterna, berättelserna och religionerna. 
Först då kan det som bilderböckerna presenterar bli till valmöjligheter för barnen. För 
som Hartmans (1986) studie visar behöver barnen exponeras för religion för att 
inkludera det eller medvetet exkludera det i sina liv.  
 
Edwards (2008) tankar om bildens förmedlande och även att bilderböcker ofta väljs ut 
till förskolan baserat på bilderna spelar roll för barns möjlighet till mångfald. I fyra av 
de fem böckerna går färgskalan i glada färger och i en mer åt det grå. Det kan påverka 
vilka böcker som presenteras för barnen. Roy som har en mindre färgglad skala visar på 
ett annat innehåll, ett mer abstrakt innehåll och en bredare mångfald av religiösa tankar 
på vad som sker efter döden än de andra böckerna. Det behövs böcker av alla slag för 
barnens skull. De behöver böcker som är lättillgängliga och som tydligt visar på en 
religion exempelvis Alla döda små djur. Både den och Mitt svarta liv ger förslag på hur 
religionen kan bli en del av barnens egna liv, när de själva får vara ”präster” och utföra 
ritualer. Vem är död? talar både om den kristna riten och om återfödelse, dessutom 
kompletteras det med Fågelns pappas kommentar om att ingen vet vart döda farfar är 
nu. Roy visar som sagt mer på vad som sker efter dödsfallet, både med huvudpersonen 
som saknar så det gör ont och vad som sker med hunden. Den visar på flera olika 
möjligheter där läsaren kan välja att hålla med någon av huvudpersonernas vänner och 
släktingars förklaring eller huvudpersonens egen om att hunden alltid kommer finnas 
kvar i hens huvud. Alla dör kompletterar med det faktum att alla kommer dö oavsett 
vem man är eller vad man tror. Den ger det kanske enkla svaret ”Sen beror det på ens 
religion, önskemål och tradition hur en gör” (s. 13).  
 
Kristendomen kommer tydligt till uttryck med framför allt symboler och riter. Tanken 
om himmel och helvetet finns också med i bilderböckerna vilket, utöver kristendomen, 
förekommer inom islam. Islams och judendomens tanke om att inte avbilda gud kan ses, 
även om det kan bero på andra faktorer än att författarna och illustratörerna tagit vara på 
tankarna i dessa religioner. Återfödelsen från hinduismen och buddhismen förekommer 
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i flera böcker och att en del lik blir till aska är med i en bok. Att ta hand om de döda 
förekommer inom alla religioner på olika sätt och bilderböckerna ger uttryck för olika 
sätt att både känslomässigt förhålla sig till den döde samt hur man konkret behandlar 
kroppen och vilka riter som utförs. Bilderböckerna visar tillsammans på en mångfald, en 
del har mångfald i samma bok medan andra specificerat sig på en religion. Jag anser att 
alla dessa fem böcker och perspektiv behövs för att berika barnen. Det finns element 
från alla de fem världsreligionerna men det saknas specifika uttryck som kopplas till 
exempelvis judendomen. En större undersökning med fler bilderböcker skulle kunna 
visa på att det finns böcker som tydligare kan kopplas till andra religioner än 
kristendomen. Att kristendomen är den religion med tydligast koppling i bilderböckerna 
tror jag beror på Sveriges historia som tidigare relativt homogen grupp (Andersson & 
Sander, 2015). Böcker från andra tider, andra länder, andra kulturer och traditioner 
skulle berika barnens möjligheter till mångfald. Dessutom skapar det större möjligheter 
för förskolans verksamhet att sträva mot styrdokumentens mål.  
 
Som blivande förskollärare anser jag att de fem utvalda bilderböckerna ger en grund för 
mångfald. De presenterar element från alla världsreligioner och symboler, riter och 
berättelser förekommer frekvent i böckerna. Dock ger de inte en tillräcklig bild. 
Kopplingen till religionen saknas och de mer specifika uttrycken lyser med sin frånvaro. 
Som förskollärare känns det relevant att veta vad som presenteras, både för att hjälpa 
barnen att ta till sig innehållet, att spekulera vidare i vad som visas samt att komplettera 
där luckor förekommer. Även ett val att avstå från religion, ateism är ett val och en del 
av mångfalden. Bilderböcker som visar på olika religioner behöver kompletteras med 
böcker eller andra redskap som visar på andra livshållningar, så som ateism.  
 
Simonssons (2004) tankar om bilderboken som ett underlag för barn att gå vidare i sin 
utforskning av världen får en bra grund i de fem utvalda böckerna. Men hur barn läser 
dessa böcker och hur förskolans personal använder sig av böckerna spelar roll för vilken 
mångfald som presenteras för barnen. Fortsatta studier skulle behövas, både för att 
utöka antalet böcker och för att se hur de används. Dessutom behövs studier som visar 
på barnens uppfattning av bilderböcker som handlar, både om döden men framför allt 
om sådant som kan kopplas till religion då avsaknaden av denna diskussion i förskolan 
är märkbar trots att styrdokumenten uppmanar till det. 
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10 Bilagor  
 
10.1 Bilaga 1 - Frågeguide 
Frågeguide 
 
Symbolik 

• Vilka religiösa symboler från de fem världsreligionerna förekommer i texten i 
bilderböckerna i samband med döden? 

• Vilka religiösa symboler från de fem världsreligionerna förekommer i bilden i 
bilderböckerna i samband med döden? 

 
Riter 

• Vilka religiösa riter från de fem världsreligionerna förekommer i texten i 
bilderböckerna i samband med döden? 

• Vilka religiösa riter från de fem världsreligionerna förekommer i bilden i 
bilderböckerna i samband med döden? 

 
Berättelser 

• Hur är det beskrivet att någon dör? 
• Vad händer efter döden? 
• Vad händer med de som lever (släkt, vänner m.fl.) efter dödsfallet? 
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10.2 Bilaga 2 – Mail till bokförlagen 
 
Hej! 
Jag heter Malin Askland och läser till förskollärare på Linneuniversitetet. Jag skriver 
just mitt examensarbete som har som syfte: 
"Syftet med denna studie är att kartlägga hur bilderböcker, med fokus på döden, 
presenterar den religiösa mångfalden för barn i åldrarna 1-6 år. Religiösa symboler, riter 
och berättelser från de fem världsreligionerna kommer att kartläggas". 
 
Jag har bl.a. använt mig av --------- bok: ----------.  
Jag undrar nu om jag skulle kunna få ta med lite bilder från boken i min uppsats för att 
på så sätt tydligare visa det som är aktuellt för min uppsats? 
 
Tack på förhand. 
Mvh Malin Askland 
 
 
mail: -------- 
tel: -------- 
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Bilaga 3 – Bilder 
 
Bild 1: Alla döda små djur. Ulf Nilsson och Eva Eriksson. Bonnier Carlsen. 
 

 
 
Bild 2: Mitt svarta liv. Amanda Eriksson. Natur & Kultur. 
 

 
 
Bild 3: Alla dör. Jesper Lundqvist och Gabi Frödén. Didalos.  
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Bild 4: Alla döda små djur. Ulf Nilsson och Eva Eriksson. Bonnier Carlsen. 
 

 
 
Bild 5: Alla dör. Jesper Lundqvist och Gabi Frödén. Didalos.  
 

 
 
Bild 6: Alla dör. Jesper Lundqvist och Gabi Frödén. Didalos.  
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Bild 7: Vem är död? Stina Wirsén. Bonnier Carlsen. 
 

 
 
Bild 8: Roy. Gro Dahle och Svein Nyhus. Daidalos. 
 

 
 
Bild 9: Roy. Gro Dahle och Svein Nyhus. Daidalos. 
 

 
 



  
 

 VI 

Bild 10: Mitt svarta liv. Amanda Eriksson. Natur & Kultur. 
 

 


