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Abstract 
The aim of this study has been to investigate how the death of a close relative is 

described in pictures and texts through the eyes of a child character in three picture 

books. The analysis has also considered how the child character copes with the tragedy 

and how he or she finds support in the grief process. The books analysed here are Resan 

till Ugri-La-Brek (1987), Farväl, Rune (1986), and Jättebra Olga! (2010). Since these 

are works of fiction, this study does not assume that they are an accurate reflection of 

reality, but the way the child characters act and cope with their grief has been compared 

with the findings of empirical research on how children react in real situations.  

The material has been examined by means of a qualitative literary analysis 

comparing the books according to the research questions. The study finds that the child 

characters receive evasive explanations from people around them concerning what death 

means, for instance that the person is sleeping. A common reaction among the children 

is to deny what has happened. To find the way out of the grief, the child characters 

begin by looking for answers to their questions about death, and by thinking of 

memories of the dead person. According to empirical research, abstract explanations of 

death should be avoided for children in grief, since this can cause confusion.  

Everyone will be affected by grief some time during life, and children can ask 

questions about this uncertain subject. Another aim here has therefore been to consider 

any possible benefits the books may have for practical application in the classroom 

when discussing these matters. 

Nyckelord  
Död, sorg, bilderböcker, barnlitteratur, death, grief, children book, picture book, 

grieving, child, handle. 

English title  
“Is it absolutely certain that I’ll never, ever see him again?” 

A study of how death and grief are portrayed in three picture books 
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1 Inledning 
Alla kommer att drabbas av sorg någon gång under sin livstid, barn som vuxna. Atle 

Dyregrov skriver att skolans elever kan drabbas av dödsfall och därför är det viktigt att 

vara förberedd på sådana situationer och veta hur man ska agera (2007:97). Dyregrov et 

al. menar att många sörjande barn i skolan glöms bort och anser att lärare ska ge 

eleverna det stöd som de behöver (2013:125). Barn behöver skapa sig en förståelse om 

döden. Vuxna kan vara obekväma med att prata om detta ämne och därför inte veta vad 

de ska svara när barnet frågar (Heath et al. 2008:263 & Poling & Hupp 2008:166). 

Maree E. Tamm och Anna Granqvist skriver att barn har olika förståelse om död, 

beroende på deras ålder. Barn mellan 2–7 år kan tro att döden är tillfällig, att personen 

kommer att vakna upp (1995:205). Därför ska inga begrepp som hen sover eller gått 

bort användas, eftersom barnet kan tolka detta bokstavligt och bli rädd på grund av 

förvirring. Förnekelse är även ett stadie barnet kan hamna i, på grund av att det är lättare 

att hantera det som hen känner till, och döden är ett svårt ämne att förstå (Dyregrov 

2007:16–17). Barnet behöver få information om att den dödes kropp har slutat att 

fungera, att döden är en realitet (Dyregrov 2007:12, 14 Bugge et al. 2014:41). 

Bilderböcker kan då användas som hjälp för vuxna, att på ett enkelt och illustrativt sätt 

förklara för barn vad död innebär, det vill säga att döden är ett faktum. Det kan också 

hjälpa barn i deras sorgearbete att få svar på sina frågor. Efteråt är det angeläget med 

diskussioner, vilket är viktigt när tunga ämnen som död och sorg berörs (Heath et al. 

2008:263 & Poling & Hupp 2008:166). Melissa Heath et al. skriver att bilderböcker är 

ett välbekant ämne för barn i denna ålder och därför kan sådana böcker vara en 

utgångspunkt för att skapa en förståelse om död och sorg. Böckerna behöver även vara 

anpassade utifrån barnets förståelse om död (2008:262).  

Maria Nikolajeva skriver att bilder kan visa något som inte texten uttrycker. 

Bilder kan ge en annan tolkning av berättelsen (2008:56). Bilderböcker är ett bra 

redskap att använda sig av vid arbete med barn, eftersom bilder har en förmåga att 

beskriva (Edwards 2008:93). Eftersom bilder kan förmedla meddelanden på olika plan 

kan bilderboken användas för barn i alla åldrar (Rhedin 2004:155). En av bildens 

ändamål är att uttrycka känslor (Edwards 2008:105), därför är det viktigt att ta hänsyn 

till bilden när böcker om död och sorg behandlas. 

Under de senaste åren har det forskats mer om barns förståelse om döden men 

däremot finns det inte mycket forskning om hur döden skildras i barnböcker (Poling & 
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Hupp 2008:166). Därför är detta ett angeläget ämne att studera. Analysen i denna studie 

görs för att på ett reflekterat sätt kunna använda böcker som skildrar döden i 

undervisningen. Studien bidrar till att öppna upp för frågor om ämnet död, för att på så 

sätt kunna arbeta med bilderböcker i klassrumspraktik. Det är värdefullt att arbeta med 

bilderböcker som behandlar ämnet död med barn i sorg, men det är även angeläget att 

arbeta med elever som inte befinner sig i sorg. Genom att läsa och diskutera böcker i 

detta ämne uppmuntras elever till att ”[…] leva sig in i och förstå andra människors 

situation […]” (Skolverket 2011:12), de utvecklar sin empatiska förmåga, vilket är ett 

av målen skolan har för eleverna. 

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur en nära anhörigs död framställs för 

barnkaraktären i tre bilderböcker genom bild och text. Bilderböckerna som analyseras är 

Resan till Ugri-La-Brek (1987), Farväl, Rune (1986) och Jättebra Olga! (2010). 

Studien går även ut på att analysera hur barnkaraktären hanterar den nära anhöriges död 

och finner stöd i sorgearbetet. Paralleller kommer att dras mellan bilderboken och 

empirisk forskning, vad gäller typiska beteenden för barn i sorg och hur barn i sorg bör 

bemötas. Det här ska leda fram till en diskussion om eventuella fördelar med böckerna 

utifrån praktisk tillämning i klassrummet. Syftet har sammanställts till följande 

frågeställningar: 

• Hur framställs död i de valda bilderböckerna för barnkaraktären?  

• Hur hanterar barnkaraktären beskedet om den nära anhöriges död?  

• Hur finner barnkaraktären stöd för att kunna gå vidare?  

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras inledningsvis vad begreppet sorg innebär, en definition av 

bilderboken och sedan redogörs tidigare forskning om död och sorg i barnböcker. 

Vidare beskrivs forskning om barns förståelse av döden samt deras reaktioner i sorg. 

Därefter läggs litteraturvetenskaplig teoribildning fram, samt hur text- och bildanalys 

kan gå till. Studiens teoretiska utgångspunkter kommer att presenteras, följt av hur 

användning av böcker om död och sorg i klassrummet kan användas. 



 

 
 

3 

2.1 Begreppet sorg 

Heath et al. skriver att sorg är relaterat med förlust. För ett barn kan det handla om 

förlusten av en leksak, att se en förälder dö av en sjukdom, förlust av en vänskap eller 

skilsmässa. Alla dessa exempel handlar om en personlig förlust. Vardagen förändras 

vilket leder till en utmaning om att kunna fortsätta sitt liv i en ny tillvaro. (2008:259). 

Denna studie behandlar enbart förlusten av en anhörig. 

2.2 Bilderboken 

I en bilderbok finns det minst en bild på varje uppslag. Det är en bok som berättar 

skönlitterära berättelser genom text och bild. Bilderböcker brukar definieras som 

barnets första litteratur (Rhedin 2001:17–18).  

Bilderböcker kan ha dubbla tilltal. Bokens tilltal är till barnet, men boken kan 

även vända sig till den vuxne läsaren där det existerar ett budskap till denne. Detta 

medför att även vuxna kan göra tolkningar utifrån den nivå de befinner sig på (Rhedin 

2001:136–137). Alla bilderböcker är inte utformade på samma sätt. Kristin Hallberg har 

skapat begreppet ikonotext som innebär att analys av både text och bild behövs för att få 

en helhet och att det först blir verkligt när det bildas en interaktion mellan dessa 

(1982:165). En bra pedagogisk text ska vara rak och tydlig, men däremot ska en 

skönlitterär bok bidra till att många olika tolkningar ska kunna skapas (Söderberg 

1995:218).  

2.3 Tidigare forskning om död och sorg i barnböcker 

Angela Wiseman skriver att det finns en mängd bilderböcker som avbildar 

känslomässiga reaktioner om döden, bland annat ledsamhet, förnekelse, längtan och 

chock. Det är dock enbart i få böcker som de närstående karaktärerna pratar med barnet 

om de biologiska faktorer som döden innebär (2013:4). Wisemans studie visar att 

många böcker skildrar minnen av den döde. Karaktärerna i böckerna talar även om att 

den döde finns uppe i himlen eller uttrycker andra föreställningar som att de finns i våra 

hjärtan. I en del böcker känner barnet skuld och en del barn i böckerna får stöttning från 

närstående (Ibid:7). Bilderna i vissa böcker är svartvita då karaktärerna tänker på 

minnen om den döde och de är mer färgglada innan personen i boken dör (Ibid:8).  

Devereaux A. Poling och Julie M. Hupp analyserar hur böcker skildrar 

sociokulturell praxis och biologisk fakta. Sociokulturell praxis innebär exempelvis 

begravningar, minnesstunder och var den döde hamnar efter döden. Biologisk fakta 
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syftar till att döden är en realitet. Författarna analyserar även känslomässiga reaktioner. 

I böckerna som de har analyserat kommer de fram till att de mest berör känslomässig 

information. Många böcker berör inte biologisk fakta, snarare talar de om det motsatta, 

exempelvis att Jesus kan väcka alla de döda (2008:166–167). En del böcker innehåller 

ceremonier som begravning där karaktärerna talar om att den dödes själ kommer till 

himlen (Ibid:170). 

I den känslomässiga delen är den vanligaste känslan ledsamhet hos karaktärerna. 

Den näst vanligaste är ilska. I bilderböckerna är det däremot mer vanligt, än i 

kapitelböcker, att berättelsen berör de biologiska faktorerna om döden, eftersom det är 

tänkt att en vuxen ska vara med och läsa där det kan leda till en diskussion. Detta finns 

inte med lika mycket i kapitelböcker. I och med läsarens högre ålder förväntas hen ha 

större förståelse om livet och döden (Poling & Hupp 2008:170–171).  

Mary M. Martell et al. har även analyserat om döden i bilderböcker. Analysen 

visade bland annat att det i en del böcker inte skildras någon förklaring om döden för 

barnkaraktären. Konsekvensen blir att barnet inte kan få något avslut för att hen inte 

förstår. I andra böcker ger föräldrarna svar på barnets frågor om vad dödsfall innebär 

(att döden är en realitet) och barnet kan få ett avslut. Författarna förespråkar böcker som 

skildrar en realistisk diskussion om död mellan barn- och vuxenkaraktärer. De vuxna 

ska inte säga abstrakta saker om döden, det kan vara förvirrande för barnen (2013:38, 

46–48).  

Eva Söderberg skriver att böckernas innehåll säkerligen har anpassats efter vilken 

kapacitet barnet har att begripa döden (1995:219). Genom att böcker handlar om att ett 

husdjur, en äldre släkting eller en vän dör blir döden inte lika nära för barnet. Om det 

skulle handla om en förälder som dör, blir det mer emotionellt laddat (Ibid:220). För att 

kritisera Söderberg finns det barn som inte har föräldrar men som ändå kan ha denna 

relation med en annan vuxen. Alltså kan det bli emotionellt laddat även i andra fall.  

Söderberg har i sin analys om död i bilderböcker kommit fram till att det är Gud 

som tar hand om den döde i en del böcker. Andra böcker framställer att minnet av den 

döde gör att personen inte helt har försvunnit (Ibid:225). I böckerna uttrycks det även att 

den döde inte längre finns, utan blir till jord (Ibid:235). Andra böcker skildrar döden 

som att allt lever vidare och bildas till något nytt (Ibid:229). Den vanligaste 

föreställningen av döden i bilderböckerna är att den bortgångne fortsätter att leva ett 

annat liv på en annan plats (Ibid:240). Söderberg skriver vidare att böckerna kan ge en 

känsla av tröst genom att den döde kommer till ett annat ställe (Ibid:241). 
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Bilderböckernas gemensamma syfte är att ge hopp till läsaren. Förr var himlen en tröst 

men dagens barn finner inte detta som något stöd (Ibid:241). Däremot anser jag att det 

är olika för alla individer och därför kan inte den slutsatsen dras.  

 
2.3.1 Tidigare forskning om boken Resan till Ugri-La-Brek  

Bilderboken Resan till Ugri-La-Brek (1987) är en bok som det tidigare har forskats om. 

Den handlar om två syskon som letar efter sin morfar som har försvunnit. Föräldrarna i 

boken pratar inte med sina barn om vad som har hänt honom. Boken skildrar en 

berättelse om liv och död. Ulla Rhedin skriver att bilderna i boken är designade på olika 

sätt, vilket ökar spänningen ju längre in i boken läsaren kommer (2001:163). Hon 

skriver även att barnen bearbetar sin sorg genom leken där de söker och finner sin 

morfar. Ur ett vuxenperspektiv visar detta att föräldrarna kan ha gett barnen otillräcklig 

information om vad som har hänt (2001:202–203). Barnen bär på en skuld som de 

förstår att de kan få ur sig först när de ”träffar” sin morfar. Barnens föräldrar i boken 

försöker inte förstå sina barn och visar ingen kärlek till dem. Söderberg anser att boken 

erbjuder många olika tolkningar. Dessa tolkningar kan vara: Att barnens vandrar till ett 

“dödsrike”, eller att barnen på egen hand försöker förstå döden eftersom föräldrarna inte 

finns till som stöd, det sistnämnda kan vara ett meddelande till den vuxne läsaren 

(1995:231). 

Nikolajeva skriver att det verbala och det visuella förmedlar olika funktioner. Hon 

anser att texten i boken överdriver, exempelvis tiden i böckerna. Detta tolkar hon som 

att barnen vistas i en värld som upplevs otäck, alltså att det verbala är kopplat till 

barnens känslor (2000:120). Denna bok uppmanar till egna tolkningar eftersom 

ikonotexten blir oklar genom att bild och text ibland motsäger varandra. Detta gör att 

berättelsen blir spännande genom luckor som behöver fyllas i (Ibid:256). Boken 

innehåller ett ”narrativt filter”, vilket innebär att läsaren kan förstå mer än 

barnkaraktärerna i böckerna. I detta fall kan läsaren förstå att morfadern inte längre 

lever (Ibid:225). 

2.4 Barn i sorg 

2.4.1 Barns förståelse av döden 

Fotini Bonoti et al. skriver att omgivningen omkring ett barn i sorg behöver ha 

kännedom om hur barnet tänker och vad barnet har för förståelse om döden för att 

kunna hjälpa det (2013:58). Förståelsen av döden är unikt hos varje barn beroende på 
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barnets ålder, kognitiva förmåga och barnets erfarenheter i livet (Heath et al. 2008:260 

& Bonoti et al. 2013:47). Tamm och Granqvist skriver att barn mellan 2–7 år uppfattar 

döden som tillfällig, det vill säga att den går att göra ogiltig. Barn mellan 7–11 år 

upplever att döden inte är något man kan ta tillbaka, de förstår att kroppen slutar att 

fungera (1995:205). Laura L. Samide och Rex Stockton skriver att barn i dessa åldrar 

kan ha svårt att uttrycka sina känslor (2002:193). Barn har lättare att förstå om en 

gammal människa dör, men däremot om en vän dör blir det som en mer plötslig chock 

och det kan bli svårare för barnet att hantera. Om barnet är med under en olycka där en 

person förlorar sitt liv blir detta mer traumatiskt, eftersom döden kommer nära inpå 

verkligheten (Heath et al. 2008:260).  

2.4.2 Barns reaktioner  

Barn är bra på att lägga märke till hur andra människor i deras omgivning reagerar och 

kan därmed ta efter deras beteende i likartade situationer (Heath et al. 2008:260). Det är 

vanligt att barnet får skuldkänslor, de känner att det är deras fel att någon har dött 

(Heath et al. 2008:262 & Dyregrov 2007:13). Dyregrov skriver vidare att barn tror att 

allt kretsar kring dem och att de därför kan tro att de är anledningen till det som händer 

(2007:13).  

Kari E. Bugge et al. skriver att vanliga reaktioner hos barn i sorg är att de kan 

känna sig annorlunda och ensamma (2014:36). En vanlig reaktion är även förnekelse, 

som kan bero på att det är lättare att hantera det som de känner till, eftersom döden är ett 

svårt ämne att förstå (Dyregrov 2007:16–17). Det kan hända att de inte visar känslor alls 

eftersom de inte har tillräcklig förståelse av döden och därför tror att den döde kommer 

att komma tillbaka (Dyregrov 2007:13).  

Saknaden av den döde kan leda till att barnet försöker finna den som har dött och 

känner att den bortgångne är närvarande, exempelvis i fantasin. Detta beteende klargör 

att barnet behöver samtala om den bortgångne (Dyregrov 2007:22–23). Margaretha 

Nolbris skriver att när barn inte får någon förklaring om döden söker de istället efter 

svar på sina frågor i fantasin (2009:12). Även om barnet har fått en förklaring kan de gå 

in i sin fantasi för att trotsa förklaringen. De kan ofta fantisera om att de träffar den 

bortgångne (Samide & Stockton 2002:193).  

2.5 Litteraturvetenskaplig teoribildning 

Nikolajeva skriver om tre olika teoribildningar för att skapa förståelse för hur 

bilderboken uttrycker sig; semiotik, hermeneutik och receptionsestetik (2000:12–14). 
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Semiotik innebär studering av tecken. Bilderboken kommunicerar med två olika 

tecken, det finns ”ikoniska tecken” och ”konventionella tecken”. Bilden är de ikoniska 

tecknen, dess ändamål är att beskriva. Orden är de konventionella tecknen, dess 

ändamål är att berätta. Genom att veta ordens betydelse skapas förståelse för hur 

tolkning av texten bör ske, men bilderna ger inga direktiv om hur dessa ska tolkas. Det 

finns många olika sätt att tolka, vilket beror på ens tidigare bakgrund och erfarenheter 

(Ibid:12). 

Att tolka olika meddelanden kallas hermeneutik. Det handlar om tolkning av olika 

fenomen som finns omkring oss. Tolkning analyseras först utifrån helheten, sedan sker 

fokusering på detaljerna för att få en bättre uppfattning av berättelsen och sedan återgår 

analysen till helheten. Detta bidrar till en bättre förståelse av det som tolkas och 

förståelsen blir bredare. Det sker en växling mellan en analys av det verbala (texten) och 

det visuella (bilden). Genom att tolka flera gånger kommer nya upptäckter att göras 

(Ibid:13). 

Den tredje teoribildningen är receptionsestetiken. Begreppet som behandlas inom 

denna teori är luckor, där läsaren skapar sig ett sammanhang genom att tolka dessa. När 

det finns luckor använder läsaren sig av egna erfarenheter för att få en förståelse, vilket 

kan bidra till olika tolkningar beroende på läsare (Ibid:13).  

2.5.1 Text- och bildanalys 

Annika Gunnarsson analyserar böcker utifrån teman som utgår från känslodramatik, 

relationer, lek, fantasi och abstraktioner (2012:22). Gunnarsson och Nikolajeva skriver 

att dramatiken i böckerna uttrycks genom karaktärernas skiftande ansiktsuttryck, 

kroppshållning och blickarnas riktning. Känslor kan även uttryckas genom färger 

(2012:105–106 & 2000:178). Relationer i böcker uttrycks främst i dialoger och i det 

visuella (Gunnarsson 2012:122). Även hur karaktärerna är placerade i relation till 

varandra har betydelse för förklaring av relationen och deras sinnesstämning (Ibid:152). 

I böckerna som Gunnarsson har analyserat framställs de vuxna i svartvita och gråa 

bilder, vilket kan framhäva att den vuxne är utanför barnets upplevelse (Ibid:121) . 

I text och bild kan lek och fantasier framställas. Leken är ett vanligt pedagogiskt 

verktyg för att barnet ska få kunskap om vardagen och hur världen fungerar (Ibid:147). 

Gunnarsson skriver även att fantasin kan upfattas som verklig: ”För visst kan fantasi 

vara mer verkligt än verkligheten själv i många stunder.” (Ibid:160). Fantasier kan 

bildas för att kunna möta olika situationer (Ibid:237). I många av böckerna som 

Gunnarsson har analyserat är den vuxne utanför barnets fantasivärld i leken (Ibid:122). 
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Tiden uttrycks enligt Gunnarsson i bilden, oftast synliggörs den inte, men genom 

klockor och skiftningar i färg kan läsaren få en uppfattning av tiden (Ibid:181) Enligt 

Gunnarsson menar Nikolajeva istället att det inte går att se tiden i bilder: ”[…] att det 

inte finns något sätt att bedöma hur mycket tid som passerar mellan två bilder.” 

(Ibid:238). 

Angående hur bilder kan uttrycka känslor skriver Edwards: ”Att placera 

karaktären i centrum av en bild fylld av stora föremål understryker känslan av ensamhet 

och rädsla.” (2008:106). Berättarrösten i text beskriver karaktärerna i boken genom 

handlingar och reaktioner. Genom att få en uppfattning av karaktären genom beteenden 

krävs en tolkning av det som läses. Dialoger ger läsaren ännu mer information om 

karaktären, genom detta sätt får läsaren mer inblick i karaktärens liv, på grund av att 

uttryck direkt sker från hen. Ibland kan även dialoger ge läsaren en syn in i karaktärens 

tankar och sinnesstämning (Nikolajeva 2000:139). Bilder ur ett ”vidvinkelsperspektiv” 

kan uttrycka en orolig känsla i bilden (Rhedin 2001:163). Likaså när karaktärerna går i 

höger riktining bort från läsaren kan det skapas en känsla av att karaktärerna går mot en 

farlig plats (Nikolajeva 2000:214). 

2.6 Teoretiska utgångspunkter 

Teorin studien bygger på är synen om hur döden bör hanteras. Heath et al. och Bugge et 

al. skriver att hjälpen en vuxen ger ett barn, som drabbats av förlust och sorg, spelar stor 

roll för barnet. För att hjälpa barn som sörjer behöver barnet få kunskap om att döden är 

en realitet. Det är även viktigt att låta barnet bygga minnen av den avlidne och att 

relationer i omgivningen stöttar genom att lyssna och visa omsorg (2008:260 & 

2014:39). Nolbris skriver att en hjälp för barn i sorg, är att dela sina berättelser om 

tankar och minnen av den avlidne (2009:28). Konkret information om döden ska ges till 

barnet. Om hen har frågor om döden är det viktigt att vara tydlig i sina svar. Om det 

sker försköningar om ämnet, vilket det ofta gör, kan det leda till en förklaring som inte 

är bra för sorgearbetet. Det är viktigt att säga att döden är bestående och att det inte går 

att ändra (Heath et al. 2008:261). Det är även av stor vikt att uttrycka för barnet att den 

dödes kropp inte längre fungerar, exempelvis att hen inte kan andas (Dyregrov 

2007:14). Anledningen till detta är för att barnet ska få en förståelse av vad död innebär 

och genom det får hen en trygghet, istället för att bli förvirrad (Bugge et al. 2014:41). 

Anna W. M. Wolf skriver att många vuxna vill undvika ämnet för sina barn för att inte 

oroa dem, vilket är negativt för barnets sorgearbete (1958:7,10). 
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Forskning visar att många vuxna använder himlen och änglar som förklaring till 

vad som händer den döde, och en del föräldrar säger ingenting alls. En del vuxna tror 

inte att barn sörjer, men det gör de och det är viktigt att ta det på allvar (Bugge et al. 

2014:41, Samide & Stockton 2002:193). Barnen behöver få detaljerade svar på sina 

frågor. Som en förklaring till vad död är bör abstrakta ord som hen sover eller gått bort 

att undvikas. Barnet kan tolka detta bokstavligt och det kan leda till att hen blir rädd när 

någon närståense åker bort eller ska sova (Dyregrov 2007:12, 14). Om barnen blir 

förvirrade skapas en rädsla hos dem (Martell et al. 2013:39). Att besöka graven kan vara 

till en hjälp för många, det blir mer konkret att personen inte längre finns (Dyregrov 

2007:68).  

2.7 Användning av böcker om död och sorg i klassrummet 

Litterära texter kan hjälpa i arbetet med barn i sorg, eftersom barnen kan få utlopp för 

att uttrycka sina känslor (Dyregrov 2007:119 & Heath et al. 2008:263). Agneta Edwards 

skriver att bilderböcker är bra att använda ur ett pedagogiskt perspektiv. Boksamtal som 

berör välbekanta känslor kan hjälpa eleverna att hantera dessa (2008:22, 59). Heath et 

al. och Söderberg anser att det är bra att använda böcker eftersom barnet kan känna igen 

sig i en karaktärs situation och känslor (2008:263 & 1995:220). Böcker är välbekant för 

barn och de kan användas för att bygga upp barnens förståelse om död och sorg (Heath 

et al. 2008:262). De måste därför vara anpassade utifrån barnens förståelse med tanke 

på deras ålder (Ibid:263–264). Det är viktigt att prata om sorg i klassrummet, både för 

elever i sorg men även för att stärka eleverna för utmaningar som de kan möta i 

framtiden (Heath et al. 2008:262).  

Det är viktigt att böckerna framställer döden på ett klart och logiskt sätt, abstrakta 

förklaringar bör i detta fall inte finnas med i berättelsen. Karaktärerna bör visa 

realistiska känslor som till exempel ledsamhet, ilska, förnekelse, skuld eller förvirring. 

Berättelsens slut bör ge läsaren ett stöd i form av tröst, vilket kan leda till att läsaren 

känner hopp för sin framtida vardag (Heath et al. 2008:263–264 & Martell et al. 

2013:38–39). Det är utifrån detta synsätt jag kommer att göra mina didaktiska 

kopplingar.  

3 Metod och material 
I följande kapitel presenteras den analysmetod som kommer att användas, samt kritik 

mot dessa metoder. Det läggs även fram en presentation över materialet som kommer att 
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analyseras. Urval och avgränsningar som gjordes vid materialinsamlingen kommer även 

att behandlas. Avslutningsvis framförs materialkritik. 

3.1 Analysmetod 

Materialet kommer att granskas utifrån en kvalitativ litteraturanalys. Jag kommer att 

använda mig av en litteraturvetenskaplig metod som analyserar text och bild i 

kombination. Enligt Rhedin, förutsätter denna metod att text och bild läses och sätts 

samman i tolkningsprocessen (2001:74). Det är en tematisk studie som kommer att 

göras där jag undersöker hur död och sorg skildras ur tre olika aspekter (mina 

frågeställningar). Jag kommer att göra en komparativ studie där jag jämför böckerna 

utifrån dessa aspekter.  

Genom att ha tagit del av tidigare forskning om död och sorg i bilderböcker 

kommer jag i denna studie att dra paralleller mellan bilderboken och barns beteenden i 

sorg och hur den bör bemötas enligt empirisk forskning. Genom att dra kopplingar till 

det empiriska materialet, utvecklas kunskaper om vilka böcker som kan utnyttjas i 

klassrumspraktiken och för att öppna upp för frågor om detta tabubelagda ämne.  

I min analys kommer jag som Gunnarsson, att behandla teman känslodramatik, 

relationer samt fantasi och abstraktioner (2012:22). Känslodramatik avser konflikt, 

skuld, ensamhet/övergivenhet samt rädsla. Relationer berör gemenskap, trygghet och 

familj. Fantasi och abstraktioner innefattar livsfrågor, funderingar, tankar samt känslor 

och sinnesstämningar (Ibid:22). 

Berättarröster och dialoger kommer att studeras i studien. Berättarens 

kommentarer kommer att analyseras för att få en förståelse av karaktärerna. Jag kommer 

att undersöka personskildringar och med detta begrepp menar Nikolajeva att personer 

kan karaktäriseras utifrån deras uttalanden, handlingar och reaktioner. Det kan visas i 

både text och bild (Ibid:139).  

För att få en förståelse av handlingen i bilderna kommer jag i analysen att göra 

som Gunnarsson gör; fokusera på karaktärerna, färgval och föremål (2012:22). Jag 

kommer även att studera riktning i bilden och bildens skärpa. Kroppsspråk och 

ansiktsuttryck kommer även att beaktas för att få en uppfattning om karaktärernas 

känslor. I bilderna kommer jag även att observera storleken på karaktärerna i jämförelse 

med varandra och i jämförelse med miljön. Enligt Nikolajeva kan man vid denna analys 

få en uppfattning om relationer och karaktärernas attityder gentemot varandra. Jag 
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kommer även att ha i åtanke om karaktären är avbildad i närbild eller inte för det ger ett 

starkare intryck av karaktärens reaktion om hen är i närbild (Nikolajeva 2000:141).  

Att valet av analysmetod föll på en litteraturvetenskaplig metod som analyserar 

text och bild i kombination, beror på att mitt material är skönlitterära bilderböcker. 

Fördelen med att analysera både text och bild är att det ger en breddad förståelse av de 

teman jag avser att undersöka i denna studie. För att få en förståelse av helheten av 

bilderböcker är det enligt Nikolajeva viktigt att beakta både det verbala (texten) och det 

visuella (bilden) vid en analys (2000:11). I en del böcker behöver orden även bilderna 

för att en förståelse ska kunna skapas hos läsaren (Ibid:17). Bilder kan uttrycka mer än 

vad enbart ord kan beskriva (Ibid:140).  

Jag kommer att använda mig av de tre teoribildningar som Nikolajeva skriver om 

när jag analyserar mitt material: semiotik, receptionsestetik och hermeneutik (2000:12–

14). 

 

3.1.1 Metodkritik  

En annan möjlig analysmodell för denna studie hade kunnat vara textanalys, men 

eftersom denna metod handlar om enbart läsning av texten som helhet försvinner 

analysen av bilderna (Stukát 2011:60). Det är viktigt att även analysera bilderna 

eftersom dessa skapar en helhet tillsammans med texten (Kåreland 2013:69). Därför har 

jag medvetet valt bort denna analysmodell.  

Tolkningsprocessen kommer att utgå från hermeneutiken. Ett generellt problem 

med hermeneutiken är att beroende på vem som tolkar sker det olika tolkningar utifrån 

ens egna förkunskaper och erfarenheter (Nikolajeva 2000:13). Huvudsaken är att mina 

tolkningar är rimliga i förhållande till perspektivet jag utgår från och med de analytiska 

vertyg som används. Resultatredovisningen kommer att illustreras med exempel från 

texterna för att göra analysen så genomskinlig som möjligt. 

En aspekt värd att nämna är att böckerna troligen inte är skivna med hänsyn till 

empirisk forskning, hur man bör bemöta barn i sorg, eftersom det är skönlitteratur. Men 

det går ändå att dra en koppling om hur barnkaraktärerna agerar och hanterar sin sorg i 

jämförelse med vad empirisk forskning säger om detta. 

Studien hade förmodligen sett annorlunda ut om jag använt mig av en annan teori 

om hur barn i sorg bör bemötas. Den valda teorin styr studien och på så vis även 

resultat. I analysen återfinns inga av bilderböckernas bilder. Detta bidrog till att jag i 

text istället fick beskriva bilderna. 
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3.2 Material 

Litteraturen som jag har valt kommer att presenteras nedan.  

3.2.1 Resan till Ugri-La-Brek 

Resan till Ugri-La-Brek (1987) är skriven av Thomas Tidholm och illustrerad av Anna-

Clara Tidholm. Huvudkaraktärerna Hinken och Myran undrar var deras morfar har tagit 

vägen. Hans glasögon har han inte med sig. Deras mamma och pappa säger ingenting. 

Hinken, Myran och deras hund Strunt ger sig iväg för att leta efter sin morfar. Tillslut 

kommer de till andra sidan världen där landet Ugri-La-Brek ligger. I detta land hittar de 

sin morfar i ett hus där han sitter och gungar i en stol framför brasan. Myran tror att hon 

kanske drömmer. En berättelse om livet och döden ur barnkaraktärernas perspektiv.	  

3.2.2 Farväl, Rune 

Farväl, Rune (1986) är skriven av Marit Kaldhol och illusterad av Wenche Oyen. 

Berättelsen handlar om en flicka som heter Sara. Hennes bästa vän Rune och hon går en 

dag ner till sjön för att leka. Sara springer hem för att byta ut sina blöta vantar och när 

hon kommer tillbaka hittar hon Rune liggandes död i vattnet. Rune finns inte längre, 

han är död. Vidare får läsaren följa Sara i sin sorg.  

3.2.3 Jättebra Olga! 

Jättebra Olga! (2010) är skriven av Kirsten Gjerding och Anna-Marie Helfer, och är 

illustrerad av Kirsten Gjerdin. En flicka som heter Olga har förlorat sin mamma. Hon 

söker kontakt hos sin pappa men han har inte tid. Istället pratar hon med sin mormor om 

sin döda mamma. De pratar om minnen om henne och var hon kan befinna sig nu. En 

berättelse om att leva i sorg. 

3.3 Urval och avgränsningar 

Böckerna har valts för att de berör död och barn i sorg. Vid urvalet valde jag böcker 

som skildrar döden utifrån tre olika situationer. Resan till Ugri-La-Brek handlar om död 

av en äldre släkting. Farväl, Rune skildrar en kompis död via olycka. Jättebra Olga! 

belyser en dotter som har förlorat sin mamma. Böckerna skildrar olika reaktioner hos 

barnkaraktärerna och döden framställs även på olika sätt. Alla tre är bilderböcker där jag 

har valt att göra en analys av både text och bild. Böckerna riktar sig mot förskolebarn 

och barn på lågstadiet. Kapitelböcker passar även barn på lågstadiet och därför hade det 
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kunnat beaktas men eftersom bilder kan uttrycka mer än vad ord kan beskriva valde jag 

bilderböcker. 

Fokus ligger inte på hur temat död förändrats över tid i böcker och därför var inte 

publiceringsår något att ta hänsyn till. Min avsikt är att undersöka och lyfta fram 

bilderbokens speciella berättarformer i att framställa död och sorg utifrån min tematiska 

disposition. Pågrund av utrymmesskäl har genus, etnicitet och klass medvetet valts bort.  

3.3.1 Materialkritik 

Jag är medveten om att mina texter endast är nedslag i bilderböcker som behandlar död, 

därför kan jag inte visa hur det generellt är i alla bilderböcker där död och sorg 

behandlas. Om analys däremot hade skett i kapitelböcker hade det möjligtvis gett ett 

annat resultat, eftersom de biologiska faktorerna om döden inte skildras lika ofta i 

kapitelböcker. Eftersom kapitelböcker riktar sig till äldre barn, som antas ha större 

kännedom om döden, skildras inte dessa förklaringar i lika stor utsträckning i 

kaptielböcker. (Poling & Hupp 2008:171).  

4 Analys 
I detta avsnitt redogörs den komparativa analysen av hur död och sorg framställs i 

bilderböckerna, barnkaraktärernas reaktioner och deras väg ut ur sorgen. Avsnittet är 

uppdelat i tre underrubriker: Döden genom barnens ögon, Barnens reaktioner och 

Vägen ut ur sorgen, där varje bilderbok hanteras. Kopplingar mellan bilderboken, barns 

beteende i sorg och hur den bör bemötas enligt empirisk forskning läggs även fram. 

Analys av boken Resan till Ugri-La-Brek kommer att vara en något mer omfattande än 

de andra två eftersom denna bok består av fler tolkningsmöjligheter.  

4.1 Döden genom barnens ögon 

Bilden av döden hos barn påverkas till största delen utifrån vad de får för information 

om döden från de utomstående. I boken Resan till Ugri-La-Brek (1987) har Hinkens och 

Myrans morfar ”kommit bort”, vilket förmedlas av berättaren: “Och deras Morfar heter 

Jonte och han har kommit bort Ingenstans i hela lägenheten sitter Morfar och tippar […] 

toaletten är tom och skafferiet är tomt och hallen är tom och kylskåpet är tomt”  

(Tidholm 1987:1–3). Texten uttrycker att morfadern är borta. Detta förtydligas i bild där 

en bäddad säng och vissna blommor gestaltas. Genom att observera både bild och text 

på detta uppslag skapas en helhetsuppfattning om att Morfar inte finns där. På samma 
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uppslag gestaltas ett par tillsynes kvarlämnade glasögon. För läsaren är det troligt, 

utifrån kontexten och bildspråket, att morfadern är död men utifrån barnens upplevelser 

är han bortrövad. En tolkning kan göras att barnen tidigare har fått höra från någon 

utomstående att deras morfar har ”gått bort” eller fått någon annan diffus förklaring. Jag 

som läsare i detta fall förstår mer än barnkaraktärerna, att morfadern troligtvis inte 

längre lever (jfr. Nikolajeva 2000:225). De utomstående beskrivs på ett sätt som går 

emot den empiriska forskningen om hur barn i sorg bör bemötas. Dyregrov skriver att 

abstrakta förklaringar om döden inte bör ges eftersom barn kan tolka det bokstavligt 

(2007:12). Det verkar barnen i denna berättelse ha gjort: “[...] för nu har Morfar blivit 

bortrövad och är i ett annat land och jobbar i ett träsk och har inte med sig glasögonen 

Och Mamma vill inget säja Och pappa vet ingenting” (Tidholm 1987:2–3). Detta kan ge 

uttryck åt att berättelsen är skildrad utifrån barnens perspektiv eftersom bilden inte 

bekräftar att morfadern befinner sig i ett annat land. Ord och bild förmedlar mångtydig 

information vilket bidrar till egna tolkningar. Däremot står det att deras mamma och 

pappa inte säger eller vet någonting. Deras tystnad kan bero på att de vill skydda barnen 

från vetskapen om morfaderns död. Paralleller kan dras till att det är vanligt 

förekommande att föräldrar inte pratar om döden med sina barn eftersom de vill skydda 

dem (Bugge et al. 2014:41, Samide & Stockton 2002:193).  

Vidare i berättelsen finner de slutligen sin morfar på en plats med det fantasifulla 

namnet Ugri-La-Brek. Barnen och morfadern har en dialog med varandra: ” –Är det du 

Morfar? Säjer Myran –Äsch päsch, visst är det jag, säjer Morfar […] –Nä, för du 

glömde ju glasögonen, säjer Hinken –Men nu behöver jag inte glasögon, säjer Morfar” 

(Tidholm 1987:24). Texten ger en uppfattning om att deras morfar befinner sig på en 

plats i efterlivet, där inga glasögon behövs. Bilden bekräftar detta genom ett inslag av 

mörker omkring karaktärerna, som om de befinner sig på en mystisk plats. Detta kan 

tydas som att barnen nu förstår att han är död eftersom de träffar honom i en 

fantasivärld där han inte längre behöver materiellt hjälpmedel. 

Genom hela berättelsen syns bilder på ett staket som återkommer och känns igen 

genom att det är trasigt på ett specifikt ställe. Det kan tolkas som att barnen inte har 

befunnit sig långt borta, utan att de hela tiden har varit på samma plats under resan och 

därmed har gjort en resa i sina fantasier. Fantasier om vad som har hänt är ett vanligt 

beteende hos barn som inte får tillräcklig information om döden (Dyregrov 2007:22–

23). En fantasivärld skapas för att finna svar (Nolbris 2009:12). Här bidrar text- och 

bildanalysen med sådan information som annars undgås vid en enbart textinriktad 
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läsning. Texten bekräftar även detta: ”[…] och Myran tror att hon kanske drömmer” 

(Tidholm 1987:27). Nu börjar även Myran förstå att allt kan vara i fantasin. Barnen har 

även andra kläder på sig när de är på sin färd till skillnad från när de befinner sig i 

”vardagsverkligheten”. Detta styrker att de befinner sig i en fantasi och det hjälper 

läsaren att skilja på de olika episoderna.  

Platsen som morfadern befinner sig på kan uppfattas som ett farligt område, 

eftersom när barnen är påväg till honom blir färgerna på himlen mörkare och rödare. 

Denna uppfattning stärks även genom att barnen går mot höger riktning och bort från 

läsaren, vilket enligt Nikolajeva kan tolkas som att de går mot en farlig plats 

(2000:214).  

Utifrån dessa resonemang kan slutsatser dras om att barnen inte har fått någon 

konkret förklaring av var deras morfar är, därför hanterar de frågorna i sin fantasivärld 

(jfr. Rhedin 2001:202–203). Beteendet antyder att barnet har behov av att prata om den 

bortgångne. Om barnen däremot har fått förklaringar från sina föräldrar men som 

berättelsen inte ger vetskap om kan ingången till fantasi bero på saknad av den döde. 

Detta är, enligt Dyregrov, vanligt hos barn som upplever saknad av den döde (2007:22–

23).  

Leken används ofta av barn för att få kunskap om världen och de kan på detta sätt 

få hjälp med att klara av svåra situationer (Gunnarsson 2012:147, 237). Berättelsen är 

otydlig huruvida barnen faktiskt är medvetna om att deras morfar är död eller inte. 

Däremot dras slutgiltiga tolkningar om att de under berättelsens gång skapar en vetskap 

om att han inte längre lever. 

I boken Farväl, Rune (1986) skildras döden annorlunda genom barnets ögon. Till 

skillnad från barnen i boken Resan till Ugri-La-Brek får barnet här förklaringar om vad 

som har hänt den avlidne. Döden framställs som en realitet: ”Mamma har berättat att 

Rune är död. Han drunknade i dammen […] Nu är han död. Han kan inte prata längre. 

Varken se eller höra. Han kan inte gå eller springa eller leka mera. Inte skratta med Sara 

längre. Inte krama om och om igen. Sara kommer aldrig få se Rune mera. För han är 

död.” (Kaldhol 1986:9). I detta stycke görs det tydligt för Sara att Rune inte längre 

finns. Det är ett exempel på när föräldrarna ger barnet konkreta förklaringar om vad 

som har hänt den avlidne. Sara är även den personen som upptäcker Rune livlös i 

vattnet, och realiteten över döden förstärks därför ännu mer (Kaldhol 1986:5–6). 

Några sidor senare frångås tydligheten om att Rune inte längre finns genom att 

Saras pappa säger att han sover: ” –Tänk om han vaknar och vill komma upp och inte 
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får av locket på kistan? –Rune vaknar aldrig mera, säger pappa. –Han bara sover och 

sover. I all evighet.” (Kaldhol 1986:13). Bilden säger i detta fall emot texten eftersom 

den inte visar en pojke som sover. Runes ansikte skildras i en svartvit bild med ögonen 

öppna (Kaldhol 1986:13), vilket kan tydas som att han lever. Men eftersom bilden är 

svartvit skapas en uppfattning om att det är ett minne av Rune som Sara har. Det 

förstärks senare av en annan svartvit bild som gestaltar Rune pussandes på Sara, en bild 

som även visualiseras i färg tidigare i boken när Rune fortfarande levde (Kaldhol 

1986:3). Likaså har Wiseman i sin studie om döden i bilderböcker upptäckt att minnen 

om den döde oftast är avbildade i svartvit färg (2013:8).  

För att återkomma till texten, uttrycker den att Rune sover. Detta kan enligt 

empirisk forskning leda till att barnet tolkar det bokstavligt (Dyregrov 2007:12), vilket 

Sara antagligen har gjort enligt dialogen ovan. De här böckerna är skönlitterära verk och 

är inte verklighetsbaserade, men i en jämförelse med den empiriska forskningen bör inte 

förklaringar som dessa ges till barn i sorg. Abstraktioner av detta slag bör undvikas 

eftersom det kan leda till ett sämre helande och barnet kan bli rädd för att förlora andra 

nära när de ska sova (Dyregrov 2007:12). Det kan jämföras med barnen i boken Resan 

till Ugri-La-Brek, även de tolkade diffusa förklaringar bokstavligt och blev förvirrade. 

Men Saras pappa förtydligar förklaringen av döden med att Rune kommer att sova i all 

evighet och därför inte kommer att vakna igen. 

Utifrån dessa observationer får Sara information om att döden är en realitet, det 

vill säga att den döde inte kan komma tillbaka. Eftersom det, enligt Tamm och 

Granqvist, är vanligt förekommande att yngre barn uppfattar döden som tillfällig 

(1995:205) bör konkreta förklaringar av dessa slag ges. Däremot får hon också en 

abstrakt förklaring om döden, men eftersom hon i samma sammanhang får reda på att 

han inte kommer att vakna kan det tydas som att Sara förstår att han är borta. Detta 

bekräftas även i ett uppslag då hon tar farväl av Rune (Kaldhol 1986:15). Förklaringar 

om döden i denna bok skildras huvudsakligen i text,  där det främst är dialogerna som 

uttrycker detta.  

Barnet i boken Jättebra Olga! (2010) har inte tillräcklig förståelse om var hennes 

mamma befinner sig, eftersom hon ställer denna fråga till människor i hennes 

omgivning. En förklaring Olga får är: ”'Jag tror att när man dör så sover man under 

marken, fast i en kista. Sedan blir man till jord som det kan växa en massa fina blommor 

i'” (Gjerding & Helfer 2010:20). Olga får en abstrakt förklaring om att en död människa 

sover, vilket även skildras i boken Farväl, Rune.  
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En annan förklaring får Olga från sin mormor, som berättar att hennes mamma 

finns i hjärtat: ”'Var är mamma nu?' Frågar Olga. 'Här!' Säger mormor Ellen och lägger 

en hand på sitt bröst. 'I mitt hjärta!' 'Det går väl inte mormor. Mamma kan ju inte vara 

inne i dig.' Mormor Ellen tar ett bloss på cigarillen och skrattar. 'Men när jag tänker på 

din mamma blir jag varm om hjärtat. Därför känns det som om hon är i mitt hjärta.'” 

(Gjerding & Helfer 2010:25). Bilden bekräftar denna dialog genom att mormodern 

håller handen vid sitt hjärta. Olga får även en förklaring från fröken Svensson som 

påstår att Olgas mamma sitter på ett rosa moln och tittar ner på dem. Bilden gestaltar 

fröken Svenssons påstående där Olgas mamma sitter på ett rosa moln. En tolkning kan 

dras till att bilden enbart är framställd utifrån fröken Svenssons förklaring, eftersom ett 

streck går från fröken Svenssons huvud till bilden på Olgas mamma, sittandes på molnet 

(Gjerding & Helfer 2010:28–29). Olga får diffusa förklaringar och det är, enligt Bugge 

et al., vanligt att vuxna använder oklara förklaringar för att beröra ämnet död för barn 

(2014:41). Detta kan bero på att döden är ett komplext ämne.  

Vidare belyser berättelsen att Olga har en egen uppfattning om var hennes 

mamma befinner sig: ”'De tror allihop att de vet var mamma är. Men det är jag som vet 

det pappa. Mamma är här hos oss när vi pratar om henne. Och hon är här när vi gör 

saker vi har gjort med henne tidigare.'” (Gjerding & Helger 2010:30). Texten uttrycker 

att Olga har skapat en egen förklaring. Hennes mamma finns med dem när de pratar om 

henne och gör saker som de tidigare har gjort tillsammans med henne. Bilderna under 

berättelsens gång bekräftar Olgas tankar. Hennes mamma är målad i ljusblå färg i 

bakgrunden och hennes konturer är streckade (Gjerding & Helfer 2010:31), som om hon 

finns i Olgas tankar. Genom betraktelse av enbart bilderna skapas en känsla av att Olgas 

mamma fortfarande lever eftersom hon gestaltas i bild, men handlingen tillsammans 

med färgerna i bilden klargör att detta inte är fallet.  

Olga får flera förklaringar om vad det innebär att vara död, bland annat att hon 

finns i hjärtat och på ett rosa moln. Utifrån dessa förklaringar kan hon ha fångat upp 

aspekter och sedan skapat sig en egen sanning.  

4.2 Reaktioner hos de drabbade barnen  

Reaktioner hos barnen om morfaderns försvinnande i boken Resan till Ugri-La-Brek 

uttrycks främst i bild. Anledningen till det kan bero på att bildens viktigaste ändamål 

bland annat är att uttrycka känslor, enligt Edwards (2008:105). På första sidan gestaltas 

barnen i bilden som någorlunda glada (Tidholm 1987:1), men det är inte förrän de 
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kommer in i morfaderns lägenhet som de är blekare i ansiktet (Ibid:2). Bilden förmedlar 

att barnen är förvånade och samtidigt fundersamma över var deras morfar befinner sig 

genom osäker kroppshållning och nedstämt ansiktsuttryck. I texten uttrycks däremot 

ingen skymt av att barnen är förvånade eller nedstämda. Däremot uttrycker texten en 

lång väntan på att få leta rätt på sin morfar: ”Då måste dom rädda Morfar Men först ska 

dom gå in och äta ärter och bönor Hinken måste vänta för Myrans hals är för trång En 

ärta om året kan Myran äta Hinken får vänta i 28 år” (Tidholm 1987:4). Texten 

uttrycker att Hinken får vänta i 28 år och det kan kopplas till hans mående. Hinken är 

otålig till att hitta sin morfar och därför ger det honom en känsla av att han får vänta i 28 

år. Detta understryker att texten är utifrån barnens perspektiv eftersom bilden förmedlar 

något annat. I bild är klockan halv två och på nästa uppslag är klockan tre och barnen 

har inte blivit äldre (Tidholm 1987:4, 5). Orden är beroende av bilden för att förmedla 

den faktiska förklaringen. Enligt Gunnarsson kan tid i bild uttryckas i form av klockor. 

Däremot är det viktigt att inte dra förhastade slutsatser om hur lång tid som har gått 

mellan bilderna, eftersom det kan inte, enligt Nikolajeva, uttryckas i bild (Gunnarsson 

2012:181, 238). Därför grundas detta enbart på tolkningar. Däremot anser även 

Nikolajeva att texten i denna bok är överdriven, vilket hon tolkar som att barnen 

upplever att de vistas i en otäck värld. Det verbala är kopplat till barnens tankar 

(2000:120).  

Barnen uttrycker inga känslor i form av ledsamhet. Det kan knytas an till 

Dyregrovs konstaterande om att barn till en början inte förstår vad som har hänt och 

därför inte upplever denna sinnesstämning (2007:13). Längre fram i berättelsen skapas 

en känsla av att barnen upplever ett tomrum: ”Världen är full av hål, men inget med 

Morfar i för han är inte kvar. Han har rest längre bort till andra sidan om Världen” 

(Tidholm 1987:17). Det kan tolkas som att barnen känner en tomhet som kan likställas 

med ett hål i hjärtat, och att de befinner sig i en tuff period när de väl förstår att han är 

borta. Däremot gestaltar bilden att barnen letar efter sin morfar i hål i marken och kan 

därför ge uttryck åt att de bokstavligen gör just detta. Anledningen till att barnen letar 

efter sin morfar kan bero på att de lever i förnekelse. Detta är enligt Dyregrov vanligt 

hos barn i sorg. Eftersom att döden är ett komplicerat ämne att förstå är det lättare att 

hantera det välkända (2007:16–17). 

Många bilder är ur ett ”vidvinkelperspektiv” och det kan vara ett sätt för 

illustratören att uttrycka en orolig känsla i bilderna, vilket även Rhedin reflekterat över 

(2000:163). Det kan sättas i förbindelse med att barnen upplever det som har hänt deras 
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morfar som jobbigt och oroligt. Barnen är även gestaltade som små karaktärer omkring 

stora föremål (Tidholm 1987:8–9), detta ger en känsla av de känner sig ensamma och 

rädda som, enligt Edwards, är en vanlig uppfattning när karaktärer är gestaltade 

omkring stora objekt (2008:106). Martell et al. skriver att det är vanligt att barn 

upplever känslor såsom rädsla när de inte förstår vad som har hänt (2013:39).  

När barnen sedan ”hittar” sin morfar frågar de om det var deras fel för att han 

försvann: ” –Var det för att vi klampade i trappen? Säjer Myran –Nej, inte alls därför, 

säjer Morfar” (Tidholm 1987:25). Detta ger en uppfattning av att barnen känner skuld 

för att deras morfar försvann, vilket även Rhedin tolkar (2001:202). Bilden bekräftar 

detta genom att de står med osäker kroppshållning, samtidigt som de tittar upp på sin 

morfar. Heath et al. skriver att skuld är en vanlig känsla hos barn i sorg (2008:262).  

Eftersom berättelsen kan tydas på flera olika sätt, framkommer olika tolkningar av 

barnens reaktioner över morfaderns försvinnande. Genom att barnen inte är ledsna kan 

det ge uttryck åt att barnen till en början inte förstår vad som har hänt deras morfar. De 

är otåliga till att få reda på vad som har hänt honom och går därför in i en fantasivärld. 

De känner sig ensamma och rädda. När barnen senare börjar förstå förnekar de tragedin 

genom att fortsätta att leta efter honom, eftersom det är tufft att hantera. När de efter ett 

tag inser att han inte längre finns utvecklas känslor av skuld. Denna sorgeprocess kan ha 

pågått under en längre period eftersom olika årstider skildras under berättelsens gång. 

I boken Farväl, Rune reagerar barnet annorlunda eftersom vetskapen om att Rune 

inte längre lever finns hos detta barn. När Sara ser Rune liggandes död i vattnet reagerar 

hon starkt. Bildens fokus är på hennes ansiktsuttryck där hennes ögon är tårfyllda och 

munnen är öppen. Detta ger en känsla av att Sara befinner sig i chock och är förskräckt 

över det som hon har upptäckt. Bakgrunden i bilden är mörk och suddig medan hennes 

ansikte är mer tydligt (Kaldhol 1986:6). Enligt Nikolajeva ger det ett starkare intryck 

hos läsaren om karaktärens reaktion uttrycks i närbild (2000:141). Texten bekräftar inte 

bildens gestaltningar, utan det är först på nästa uppslag som texten uttrycker hur Sara 

reagerar: ”Då blir Sara så rädd att hon vänder om och springer – springer det fortaste 

hon kan, hemåt” (Kaldhol 1986:7). Texten nämner att Sara är rädd och sedan kommer 

tårarna: ”I mormors varma famn lossnar tårarna. Sara gråter och gråter. Det skakar djupt 

inuti hennes kropp” (Kaldhol 1986:7). Detta ger sken av att Sara befinner sig i en 

traumatisk händelse. Även bilden bekräftar att Sara gråter i mormoderns famn. 

Under begravningen befinner sig Sara inte längre i chock. När händelsen har fått 

sjunka in accepterar hon det på ett annat sätt: ”–Farväl, Rune! Viskar Sara ner till 
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honom. När hon vänder sig om och går därifrån känner hon en liten våt och varm fläck 

på kinden. Det är en tår.” (Kaldhol 1986:15). Texten ger en uppfattning av att Sara nu 

känner sorg och accepterar att Rune är borta genom att ta avsked. Bilden bekräftar 

känslan av sorg via mörka färger och suddiga karaktärer klädda i svart. 

När Sara och hennes mamma nästa gång besöker Runes grav får Sara tillbaka sina 

starka känslor över förlusten av Rune: ”–Men mamma, säger Sara, jag vill att Rune 

skall komma tillbaka, det vill jag. Jag har sån lust att leka med honom! Hon känner hur 

en tjock klump stiger upp inuti halsen. Och hennes röst darrar […] Sara gråter så att 

hela kroppen skälver.” (Kaldhol 1986:21). Sara vill att han ska komma tillbaka, vilket 

kan förstås eftersom en sådan tragedi kan vara svår att hantera. Bilden uttrycker Saras 

känslor med ett nedstämt ansiktsuttryck i form av böjda ögonbryn och stängda ögon, 

samtidigt som hon söker tröst hos sin mamma (Kaldhol 1986:22).  

Saras reaktion i tragedin skildras först i chock och rädsla, sedan övergår hennes 

reaktion till ledsamhet när sorgen över Runes bortgång har anlänt.  

I boken Jättebra Olga! dör Olgas mamma redan innan berättelsen utspelas. I 

början av boken uttrycks därför ingen reaktion från Olga, eftersom hon troligtvis har 

levt med kännedomen ett tag. Bild och text uttrycker däremot en flicka som behöver 

hjälp med vardagliga saker, som hon inte får av sin pappa eftersom han inte har tid: 

”'Kan du inte klara det själv! Det vore jättebra Olga!'” (Gjerding & Helfer 2010:7). 

Detta kan även vara en anledning till att Olga inte uttrycker några känslor, eftersom 

hennes pappa inte finns där för henne. 

Hennes uttryckslösa ansikte ger även en känsla av att hon lever i förnekelse av 

mammans bortgång. Bilden bekräftar denna känsla genom gestaltning av en 

tankebubbla med hennes mamma i, pussandes på Olga. Utan beaktelse av texten kan 

bilden ge sken av att Olgas mamma fortfarande lever, eftersom avtrycket från hennes 

mun gestaltas på Olgas kind utanför tankebubblan (Gjerding & Helfer 2010:12–13). 

Olga kan därför uppleva en stark känsla av saknad av sin mamma, vilket skapar 

förnekelsetankar. Enligt Dyregrov kan saknad skapa en känsla av att den bortgångne 

känns närvarande, vilket indikerar på att barnet har behov om att prata om den döde 

(2007:22–23). Detta stöd får Olga till en början inte av sin pappa.  

Längre fram i berättelsen hamnar Olga i konflikt med kompisen Katinka, där hon 

får utlopp för sina känslor: ”'Neeej!' Ropar Olga. 'Varför ska du vara mamma?' Jag vill 

också vara mamma. 'Men det går ju inte', säger Katinka. 'Du vet inte hur man gör. Du 

har ju ingen mamma. Din mamma är en ängel och det gäller inte.' Olga blir ledsen.” 
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(Gjerding & Helfer 2010:16–18). Bilden bekräftar Olgas känslor som uttrycks i tårar. 

Detta upplyser om att Olga har underliggande känslor av sin mammas frånvaro.  

Enligt dessa tolkningar uttrycker Olga till en början inga reaktioner. Längre fram i 

berättelsen förmedlar text och bild att hon lever i förnekelse, som kan bero på saknaden 

av hennes mamma. En dag uttrycker hon känslor i form av ledsamhet, vilket kan tyda på 

att Olga sedan förstår att hennes mamma inte längre finns. Hon befinner sig i sorg, där 

hennes känslor till slut får utlopp. 

4.3 Vägen ut ur sorgen  

I boken Resan till Ugri-La-Brek finns föräldrarna inte till som stöd för barnen. De vill 

ingenting säga: ”Och Mamma vill inget säja Och pappa vet ingenting” (Tidholm 

1987:2). Barnen kan därför inte ta hjälp av föräldrarna. Bilderna bekräftar att 

föräldrarna inte stöttar, eftersom de enbart är gestaltade i två av bilderna i boken, där de 

befinner de sig en bit bort från barnen. Föräldrarna är på ena bilden visualiserade i gråa 

färger (Tidholm 1987:12, 31), vilket ger en känsla av att de inte är närvarande för 

barnen och deras känslor (jfr. Gunnarsson 2012:121). Å andra sidan kan föräldrarnas 

gestaltning i bilderna betyda att barnen ändå känner en viss trygghet hos dem, även om 

de inte ger den tillräckliga stöttning som de behöver.  

Genom otillräckligt stöd och diffusa förklaringar från föräldrarna tar barnen själva 

reda på vad som har hänt deras morfar, de antar: ”[…] för nu har Morfar blivit 

bortrövad och är i ett annat land och jobbari ett träsk” (Tidholm 1987:2). För att hantera 

sin oro förmodar barnen till en början att deras morfar har kommit bort.  

Ute på sin resa för att finna morfadern har det blivit kväll: ”Och så är det kväll 

och natt och mörkt som när man blundar i en källare” (Tidholm 1987:13). Detta ger 

sken av att barnen befinner sig i en källare, där de i sina fantasier leker att de finner sin 

morfar. Bilden gestaltar däremot barnen sittandes vid en lägereld i skogen. Uppe i 

vänstra hörnet i bilden åskådliggörs deras mamma och pappa på en balkong med öppna 

munnar, som om de ropar efter dem. Vidare i texten står det: ”Och långt långt bort så 

det inte hörs ropar Mamma och Pappa från balkongen att dom ska in och lägga sig” 

(Tidholm 1987:13). Bild och text kompletterar varandra. Episoden ger en uppfattning 

om att barnen befinner sig i närheten av sitt hem, där de är på en resa i sina tankar för att 

hitta sin morfar och därmed finna vägen ut ur sin oro.  

Endast en mening i boken Resan till Ugri-La-Brek avslutas med punkt och det är 

på uppslaget i bokens mitt. Punkten förekommer i en mening där barnen inser att deras 
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morfar inte kommer att återvända: ”Världen är full av hål, men inget med Morfar i för 

han är inte kvar.” (Tidholm 1987:17). Efter detta uppslag ändrar barnen sina 

tankegångar om att han istället har rest iväg frivilligt, i jämförelse med att de tidigare 

har trott att han har blivit bortrövad. Det är en tolkning som har stöd i Rhedins analys 

(2001:128). Barnen kan vid detta tillfälle ha förstått att deras morfar inte längre lever. 

På vidare uppslag har barnen gladare ansiktsuttryck och det kan därför tydas som att de 

inte längre upplever oron som lika tung. 

Bilden åskådliggör glada och nöjda ansiktsuttryck hos barnen när de har ”träffat” 

morfadern och vet var han befinner sig. Myran hoppar i luften, vilket kan uppfattas som 

att hon mår bättre. Även texten ger sken av att barnen mår bättre: ”[…] och det tar tusen 

år till att resa tillbaka fast mycket fortare för det är hemåt” (Tidholm 1987:28). Genom 

att det går fortare på hemresan kan det tolkas som att de på vägen dit ännu inte hade 

förstått vad som hade hänt honom. När de sedan fått denna vetskap släpptes tyngden 

och en lättnad bildades. För att hantera oron skapar de sig en egen sanning om vad som 

har hänt, eftersom att de inte får denna information från annat håll.  

 I och med att barnen inte får stöttning från sina föräldrar tar Myran och Hinken 

sig ur oron och sorgen på egen hand, men de vill inte dela med sig av vad de har fått 

reda på i fantasin: ”Men Myran och Hinken vet Dom säjer ingenting” (Tidholm 

1987:32). Det kan bero på att de inte vill riskera att någon ska förstöra deras sanning 

som är till hjälp för dem, detta för att få ett avslut. 

I boken Farväl, Rune får Sara däremot stöd från sin omgivning för att ta sig ur 

sorgen: ”Och mormor smeker och klappar Sara och vaggar henne så skönt i sin famn. 

Mormor tröstar. –Såja, såja, lilla Sara! Säger hon med mjuk röst. –Såja, såja!” (Kaldhol 

1986:7). Sara får tröst och närhet från sin mormor. Detta bekräftas även i bilden, där 

mormor sitter på en stol och kramar om henne. Bilden är suddig men Sara och hennes 

mormor är inte lika diffusa, eftersom fokus är på dem. Mormoderns ansikte skildrar ett 

tröstande men sorgset uttryck. Enligt Heath et al. och Bugge et al. är det för barn i sorg 

viktigt med stöttning från närstående och att de lyssnar omsorgsfullt (2008:260 & 

2014:39).  

Sara får även tröst och närhet från sin mamma när hon samtidigt förklarar för Sara 

att Rune inte kan komma tillbaka: ”Saras ansikte är vått av alla tårarna. Hon gömmer sig 

hos mamma. Känner hur mamma vaggar henne långsamt fram och tillbaka. Smeker 

henne över ryggen. […] Rune kan aldrig mer komma till oss. Det går bara inte, min lilla 

Sara. Mamma låter Sara gråta så länge hon vill.” (Kaldhol 1986:21). I bilden håller 
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Saras mamma om henne, även hon har ett ledset ansiktsuttryck. Sara och hennes 

mamma är gestaltade i en röd ton av varm färg, som ger en känsla av att hennes mamma 

sänder ut värme och omtanke till Sara (Kaldhol 1986:22). Sara får veta från sin mamma 

att döden är ett faktum. Denna kännedom är, enligt Heath et al. och Bugge et al., viktig 

för barn i sorg att få. Det hjälper i sorgearbetet genom att de inte blir förvirrade över 

detta oklara ämne (2008:260 & 2014:39).  

Sara finner vägen ut ur sorgen genom att hennes mamma förmedlar att Rune ändå 

finns med henne:  

 –Är det alldeles säkert att jag aldrig, aldrig mera får se honom? –Ja, det är säkert, svarar 

mamma. –Men egentligen är Rune inte borta, för om vi tänker på honom, kan vi på sätt och 

vis se honom inom oss. Och då kan vi prata med honom också. Kan du tänka dig det? Jo, 

Sara kan mycket väl tänka sig att hon ser Rune inuti sitt huvud. Speciellt när hon kniper ihop 

ögonen. Hon ser att han skrattar, och att han är som han var förut. –Så bra! Säger Sara 

gladlynt till mamma.” (Kaldhol 1986:9) 

Denna information verkar vara till hjälp för Sara i hennes sorgearbete, eftersom hon 

svarar glatt tillbaka. Heath et al. och Bugge et al. skriver att det är viktigt för barn i sorg 

att få tänka på och prata om minnen av den avlidne för att en hälsosam bearbetning ska 

ske (2008:260 & 2014:39). En svartvit bild på detta uppslag gestaltar Rune med öppna 

ögon (Kaldhol 1986:9–10) och ger därför sken av att bilden är tagen ur Saras minne. På 

nästan varje uppslag i boken framställs en rund bild på Rune med vit bakgrund, ibland 

är även Sara med i bilden. Alla dessa bilder ger en känsla av att de är ur Saras minne. 

Dessa minnen kan vara till hjälp för Sara vid hennes bearbetning av förlusten.  

Sista bilden i boken ger en känsla av harmoni eftersom den är målad i de varma 

färgerna rött och orange. Sara håller om sin mamma på cykeln när de är på väg hemåt 

efter att ha besökt Runes grav: ”Sara sätter sig bakpå mammas cykel igen, och de åker 

hemåt. Bort över vägarna. Vinden smeker över kind och panna. –Rune, tänker Sara tyst 

inom sig. Varsamt lutar hon sig framåt och trycker ansiktet mot mammas rygg.” 

(Kaldhol 1986:24). Bild tillsammans med text ger uttryck åt att Sara känner ett lugn 

efter att ha besökt Runes grav. Dyregrov anser att en hjälp vid bearbetningen av sorg 

kan vara att besöka graven. Genom denna upplevelse blir det mer konkret för barnet att 

den döde inte längre finns (2007:68). 

Sara finner vägen ut ur sorgen genom tröst från sina nära, där hon får uttrycka sina 

känslor. Hon får vetskapen om att döden är en realitet, vilket bidrar till att hon inte blir 

förvirrad över vad som har hänt Rune. Sara tänker även på minnen av Rune och besöker 

hans grav, vilket även betraktas som hjälp för Sara i hennes sorgearbete. 
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Vägen ut ur sorgen för Olga är även för henne; tankar på minnen av den 

bortgångne. Anledningen till att denna uppfattning bildas, är för att Olgas ansiktsuttryck 

blir gladare när hon pratar om minnen av hennes mamma. (Gjerding & Helfer 2010:24). 

Även texten bekräftar detta: ”Olga hämtar mormor Ellens fotoalbum. Där finns det 

massor av bilder från när Olgas mamma var barn. Olga älskar när mormor berättar om 

mamma.” (Gjerding & Helfer 2010:25). Olga trivs med att höra om minnen av hennes 

mamma. Första bilden i boken redan innan berättelsen utspelas, gestaltas Olga med en 

fundersam och glad blick, samtidigt som hon kollar uppåt. Denna bild fömedlar en 

känsla av att Olga mår bra när hon tänker på sin mamma, och därför kan detta vara till 

hjälp för henne i bearbetningen av sorgen.  

Olgas mamma bär en klänning smyckad med blommor. I flera bilder under 

berättelsens gång gestaltas dessa blommor i bakgrunden, de omnämns däremot inte i 

text. Det kan tolkas som att Olgas mamma finns med i hennes tankar, och att det 

framkallar ett lugn hos Olga.  

Olga får även stöd, i form av närhet, från sin omgivning. Bland annat kramar 

Olgas mormor om henne och visar omtanke (Gjerding & Helfer 2010:23). Bilden bidrar 

till en känsla av att Olga trivs i hennes närhet, eftersom hon blundar och ler samtidigt 

som hon kramar om mormodern tillbaka. I början av berättelsen får Olga inte något stöd 

från sin pappa. Han har aldrig tid (Gjerding & Helfer 2010:7). Bilderna bekräftar även 

detta, där Olgas pappa är framställd som en oproportionerligt större karaktär på 

uppslaget i jämförelse med Olga. Detta gör att Olga ser liten och ensam ut (Gjerding & 

Helfer 2010:8–9). Det är inte förrän i slutet av berättelsen som han stöttar henne i form 

av närhet och utbyte av minnen om mamman, kanske för att han upptäckte att det var 

detta stöd som Olga behövde. När Olgas pappa tillslut finns där och håller om henne ler 

Olga och verkar trivas i denna stund (Gjerding & Helfer 2010:31).  

Andra behov som berättelsen skildrar att Olga har, för att ta sig ur sorgen, är att 

uppleva saker som hon tidigare har gjort med sin mamma när hon fortfarande levde. 

Den största hjälpen för Olga kan vara tron på att hennes mamma finns hos henne. Det 

ger henne tröst, eftersom hon samtidigt ler när hon förklarar detta för sin pappa 

(Gjerding & Helfer 2010:31). Det hjälper Olga att själv ha kontroll över att veta var 

hennes mamma finns. Detta kan tolkas som en abstrakt tolkning om var Olgas mamma 

befinner sig och strider därför mot vad den empiriska forskningen uttrycker; att barn i 

sorg bör ha vetskap om att döden är en realitet (Heath et al. 2008:260 & Bugge et al. 

2014:39). Men eftersom detta ger henne tröst kan det betyda att hon har utvecklat en 
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kännedom om att hon inte kommer att komma tillbaka. I detta fall kan därför tanken om 

att hennes döda mamma finns med henne hjälpa i sorgeprocessen. Även bilderna 

bekräftar detta, eftersom hon i början av berättelsen har ett likgiltigt ansiktsuttryck, 

medan hon senare under berättelsens gång har ett gladare uttryck. 

Olga får hjälp från hennes nära i bearbetningen av sorgen, genom närhet och 

samtal om minnen av mamman. Hon finner även ro genom att uppleva saker som hon 

tidigare tillsammans har gjort med sin mamma, när hon fortfarande levde. Tanken om 

att hennes mamma finns hos henne är också till en hjälp för henne i sorgearbetet.  

5 Diskussion 
I detta kapitel kommer en övergripande diskussion att föras om hur de tre 

bilderböckerna framställer döden genom barnens ögon, deras reaktioner och vägen ut ur 

sorgen. Koppling till tidigare forskning om böcker som berör död och barn i sorg, 

kommer även att göras. De eventuella fördelarna med de utvalda böckerna kommer att 

diskuteras ur ett didaktiskt synsätt. 

De tre böckernas framtällning av död och sorg skiljer sig från varandra. Barnen 

får en del olika förklaringar av vad döden innebär och de reagerar på olika sätt, 

samtidigt som de söker egna vägar ut ur sorgen. I två av böckerna berörs bland annat 

den abstrakta förklaringen om att den döde sover. Medan i boken Resan till Ugri-La-

Brek skildras det ingen förklaring. Däremot utifrån tolkning, kan barnen tidigare fått 

höra att hen har gått bort. I Martell et al.s studie av böcker om död, har barnen i flera 

berättelser inte heller fått någon förklaring av vad som har hänt. Barnkaraktärerna kunde 

därför inte få något avslut (2013:46–48). Det finns inga rätta förklaringar om vad som 

händer efter döden, eftersom ingen människa har denna vetskap. Däremot är det, enligt 

Heath et al. och Dyregrov, viktigt att förklara för barnet att döden är en realitet; att den 

döde inte längre finns och att kroppens funktioner slutar att fungera (2008:261 & 

2007:14). Böckerna är som sagt inte skapade för att skildra verkliga händelser om hur 

mötet med barn i sorg bör ske. Däremot kan böcker om detta ämne hjälpa barn i sorg 

och det är därför en fördel att ha kunskap om hur de är uppbyggda, för att kunna arbeta 

med dem på bästa sätt. Martell et al. och Heath et al. anser att böcker om döden bör 

innehålla denna realitet, där döden framställs på ett klart och logiskt sätt och att 

författare avstår från att skriva abstrakta förklaringar (2013:38, 46–48 & 2008:263–

264).  
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Barnet får insikt om att döden är en realitet i boken Farväl, Rune. Därför är denna 

bok bra att använda för att fömedla kunskap om dödens realitet för barn som ännu inte 

har utvecklat denna förståelse. Eftersom Tamm och Granqvist förklarar att barn upp till 

sju år kan tro att döden är tillfällig (1995:205), kan denna bok vara en ingång till att 

förmedla lärdomen om döden för eleverna. Heath et al. anser att böckerna bör vara 

anpassade utifrån barnens förståelse om döden med tanke på deras ålder. Eftersom 

böcker är ett välbekant ämne för barn, kan dessa berättelser användas för att en 

förståelse om död och sorg ska utvecklas (2008:262). Eftersom boken Farväl, Rune 

skildrar förklaring om dödens realitet kan denna bok vara en utgångspunkt för att beröra 

detta oklara ämne. Det är viktigt att det förs diskussioner vid läsning av denna bok för 

att kunskaper ska utvecklas. Även om böckerna Resan till Ugri-La-Brek och Jättebra 

Olga! inte skildrar någon förklaring om dödens realitet kan dessa böcker ändå användas 

för att förklara detta. Här är det är extra viktigt att samtal förs, för att komma in på detta 

ämne. 

I Martells et al. studie är det inte många böcker om döden som skildrar de 

biologiska faktorerna (2013:46–48). Denna studie stödjer Martells et al. resultat där det 

bara förekommer i en av dessa tre böcker. Däremot skriver Poling och Hupp att dödens 

realitet mer beskrivs i bilderböcker än vad det gör i kapitelböcker. Anledningen till detta 

är att bilderböcker oftast är till för yngre barn som inte har utvecklat denna förståelse än, 

till skillnad från vad äldre barn som läser kapitelböcker kan ha gjort (2008:171). 

Däremot anser jag att bilderböcker även är till för äldre barn, eftersom böcker som 

innehåller känslor uttrycks, enligt Edwards, främst i bild (2008:105).  

I boken Jättebra Olga! får barnet, förutom förklaringen att den döde sover, andra 

förklaringar som att den döde är i himlen eller i ens hjärta. Söderberg har i sin studie 

upptäckt att det är vanligt med dessa uttryck. Däremot är himlen idag inte en lika vanlig 

tröst hos barn i sorg, som den var förr (Söderberg 1995:241).  

Barnen i böckerna reagerar och handlar annorlunda vid beskedet av den nära 

anhöriges död. I två av böckerna, utifrån egna tolkningar, förnekar barnen till en början 

det som har hänt. Även Wiseman har upptäckt förnekelse hos barnkaraktärerna i sin 

studie av böcker om död (2013:4). I två av böckerna skildras även ledsamhet och rädsla. 

En bok uttrycker även att barnen känner skuld till vad som har hänt. Skuld är enligt 

Wisemans studie en vanlig känsla hos barnkaraktärer i böcker om död och sorg 

(2013:7). 



 

 
 

27 

Dyregrov anser att litterära texter kan hjälpa barn i sorgearbetet. Vid läsning och 

samtal om böckerna kan underliggande känslor få utlopp (2007:119). Igenkänning i 

böckerna kan leda till att de inte känner sig lika ensamma i sin situation, vilket kan 

hjälpa barnet till att uttrrycka sina egna känslor (Heath et al. 2008:263). Utifrån denna 

information är alla de tre utvalda böckerna bra att använda sig av i klassrummet. 

Böckerna skildrar olika känslor hos barnkaraktärerna och är därför potentiellt material 

att använda. Alla barn är olika och upplever därmed olika känslor som de kan känna 

igen sig i hos barnkaraktärerna i böckerna. Heath et al. skriver att karaktärerna i 

böckerna bör visa realistiska känslor som exempelvis ledsamhet och förvirring, 

eftersom barn kan relatera till detta (2008:263–264). Däremot anser inte jag att någon 

kan kategorisera realistiska känslor eftersom alla människor reagerar olika och därför 

kan ingen slutsats dras om vad som är realistiska känslor. 

Vägen ut ur sorgen utspelas på olika sätt i böckerna, men det som alla 

barnkaraktärerna har gemensamt är att de söker efter svar på sina frågor om vad som har 

hänt. Döden är ett okänt ämne för barn och därför skapas frågor. Barnkaraktärerna söker 

efter svar hos människor i sin omgivning och får de inga svar där, försöker de finna 

förklaringar i sina fantasier. 

I böckerna Farväl, Rune och Jättebra Olga! får barnen tröst och närhet från 

omgivningen. De uppmuntras till att tänka på minnen om den döde. I bearbetningen av 

sorgen är det, enligt Heath et al. och Bugge et al., viktigt att tänka på och prata om 

minnen om den döde (2008:260 & 2014:39). Därför är det av stor vikt att arbeta med 

böcker som berör minnen om den döde karaktären. Detta för att uppmuntra elever i sorg 

till att tänka på minnen av den saknade. Nolbris anser att en hjälp i sorgearbetet kan 

vara att dela med sig av sina berättelser med någon annan om minnena av den döde 

(2009:28). I Söderbergs studie framställs minnet i böckerna som att den döde personen 

inte helt har försvunnit (1995:225). Därför kan detta vara en hjälp för barn i sorg, 

eftersom minnen bidrar till en känsla av att den döde finns med en. Enligt Söderberg 

kan även en känsla av tröst skapas om den döde kommer till ett annat ställe (Ibid:241). 

Detta skildras i boken Jättebra Olga!. Här är det viktigt att vara säker på att barnen 

förstår realiteten över döden, annars kan det istället leda till förvirring. 

 Eftersom sorg är relaterat med förlust, kan det även innebära en förlust av 

exempelvis en leksak eller en förlorad vänskap (Heath et al. 2008:259). Alla elever 

upplever troligtvis inte sorg i bortgång av någon nära. Därför kan denna typ av sorg 

även beröras vid läsning av dessa böcker. Böckerna behöver inte heller enbart användas 
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för barn i sorg. De är även bra redskap för att utveckla empati hos eleverna, där de 

uppmanas till att kunna ”[…] leva sig in i och förstå andra människors situation […]”, 

vilket är ett av målen i läroplanen som skolan strävar efter att eleverna ska uppnå 

(Skolverket 2011:12). Böckerna kan även användas för att stärka eleverna för framtida 

utmaningar. 

Böcker som skildrar död och sorg bör i slutet av berättelsen ge läsaren ett stöd 

som bidrar till tröst och att hen kan känna hopp för den framtida vardagen (Heath et al. 

2008:263–264). Jag anser att alla dessa tre böcker uppfyller detta krav. I slutet av 

berättelserna skildras mer glädje hos barnkaraktärerna.  

Böckerna är bra att använda i ett klassrum ur både ett pedagogiskt perspektiv där 

berättelserna är undervisande och ur ett litterärt perspektiv där mångtydighet 

uppmuntras. Vid läsning av böckerna är det väsentligt att föra diskussioner om dem för 

att utbyta erfarenheter. I boken Resan till Ugri-La-Brek kanske en del elever känner 

igen sig hos karaktärerna, eftersom det är vanligt att barn går in i en fantasivärld när 

vetskap om döden saknas. Eftersom boken kan tydas på flera olika sätt kan den 

upplevas som annorlunda vid olika läsningstillfällen, vilket gör att boken kan användas 

vid flera tidpunkter. Farväl, Rune kan användas för att förklara realiteten över döden, 

det vill säga att den inte är tillfällig. Berättelsen Jättebra Olga! är bra att använda när 

diskussioner om minnen av någon förlorad berörs. Eftersom denna bok skildrar minnen 

av den döde, kan den vara en ingång till sådana samtal. Alla tre böcker kan användas för 

att diskutera dödens realitet, även om två av böckerna har abstrakta förklaringar om 

döden kan ändå diskussioner om detta ämne föras. Samtalen kan leda till att barnen 

utvecklar en förståelse om att döden är ett faktum, vilket kan skapa en trygghet hos 

dem. 

Vid döden slutar kroppens funktioner att fungera och en död person kan aldrig 

komma tillbaka vid liv. Däremot är döden även ett existentiell problem som vi inte ha 

någon förklaring till och därför kan många diskussioner skapas om detta ämne vid 

läsning av dessa böcker. 
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