”Är farmor en bebis med rynkor?”
En jämförande analys om hur döden framställs i tre barnböcker.
Is Grandma a baby with wrinkles?
A comparative analysis of how death is represented in three children's
books.
Amanda Kvick

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Grundlärarprogrammet F-3
Avancerad nivå 30hp
Handledare: Morten Thomsen
Examinator: Karin Aspenberg
Datum: 2018-06-06

Amanda Kvick
LXAG75

Abstract
The purpose of this study is to see how death and the grief process is explained in three
children's books with death as a motif. I will also describe how to look at children's literature
as a teaching material when dealing with existential questions with the youngest children in
school. The information I gathered from these books shows that death is often mentioned in a
connection to an older person who dies from ageing or a parent who dies in the event of a
fatal disease. In some of these books is life after death described with a religious belief, most
from Christianity. They all mediates hope and a view of death as a continuation, meaning that
something else is happening after your life as a human. I also come to the fact that the
pictures mediate important messages and play a decisive part in the perception of the story. I
concluded that all three books are useful when you are teaching children about death and
grief. But they should be used for different purposes and in different contexts in the
classroom.

Keywords
Text analysis, Didactics, Elementary school, Death, Grief, Lotten och änglamorfar, Hej då
bästa farmor, Hoppfull
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Sammanfattning
Syftet med denna studie är att se hur döden och sorgearbetet framställs i tre skönlitterära
barnböcker med döden som tema. Jag kommer även att ta upp hur man kan se på
barnlitteratur som ett undervisningsmaterial när man arbetar med livsfrågor med de yngsta
barnen i skolan. Resultatet visar att döden beskrivs i form av att det är en äldre person som
dör av ålder eller i samband med att en förälder dör av en sjukdom. I böckerna kan man även
se kopplingar till religion och främst till kristendomen. Böckerna kan tänkas förmedla hopp
om att döden är en fortsättning och att det sker något mer efter ditt liv som människa. Jag
kommer även fram till att bilderna förmedlar viktiga budskap och har avgörande roll för hur
man uppfattar berättelsen. Jag kommer fram till att samtliga böcker är användbara när man
arbetar med döden och sorg med små barn, men att man bör använda böcker på olika sätt och
i olika syften i undervisningen.

Nyckelord
Textanalys, Didaktik, Grundskola, Döden, Sorgearbete, Lotten och änglamorfar, Hej då bästa
farmor, Hoppfull
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1. Bakgrund
I kommentarmaterialet för religionskunskap står det att skolan ska bidra till att elevernas
personliga utveckling främjas genom att man arbetar med livsfrågor och identitetsfrågor i
undervisningen. Detta gör man bland annat genom att diskutera vad kärlek är, hur jorden och
universum skapades och döden (Skolverket 2017, s. 5, 16). Jag har inför denna studie fått en
djupare förståelse för hur arbetet med livsfrågor kan se ut för verksamma lärare i praktiken.
Det kan ske på olika sätt och främst i olika syften i undervisningen. Det kan behandlas utifrån
ett uttänkt arbete som läraren gjort, men det kan också många gånger ske utifrån
oförutsägbara händelser som uppstått i klassrummet eller på skolan som läraren bör behandla
direkt. Jag har mött verksamma lärare i min hemkommun som berättat om när de hamnat i
olika oförutsägbara situationer. De har förklarat för mig att de i efterhand känt att de inte var
tillräckligt pålästa på området och ångrar nu detta. De visste inte vad de skulle säga till
eleverna och de ansåg att ett bra och gediget material som de kunde arbeta utifrån var
obefintligt. Jag tänkte lyfta två exempel på sådana oförutsägbara händelser som inträffat två
av dessa lärare och som är vanligt förekommande. Den ena situationen grunda sig i att en
elevs nära anhörig dog och att man då behövde informera klassen om situationen. Man
behövde prata med klassen om hur man skulle ta emot den här eleven och ge klassen en
förförståelse för hur eleven kan tänkas må och känna sig just då. Detta mynnade ut i att
många frågor om döden ställdes till läraren, bland annat vad som sker efter döden? Hur dog
personen? Eller hur man skulle vara som kompis mot den här eleven när hen kom tillbaka till
skolan? Ett annat exempel på en oförutsägbar situation som uppstått var att en tragisk nyhet
blivit extra uppmärksammad i tidningen och på sociala medier. Nyheten hade spridit sig som
en löpeld på skolan bland eleverna, vilket ledde till att barnen fick mycket funderingar kring
livet och döden och de ville ha en förklaring på både det ena och det andra som de hade läst
och hört. I båda exemplen är det tydligt att man som lärare vill vara väl förberedd på vad man
ska säga och hur man ska behandla situationen. Situationerna är som nämnt tidigare vanligt
förekommande, alla lärare kommer vid något tillfälle i karriären vara tvungna till att ta sig an
liknande händelser.
Som också nämnt ovan berättade lärarna att de inte hade ett bra material att utgå ifrån när de
ska behandla ett ämne som döden. De känner sig inte fullt bekväma med att endast föra en
dialog med sina elever om sådana svåra och viktiga ämnen. Problematiken som kan uppstå
menar lärarna är att dialoger som endast är baserade på elevernas frågor ofta kan leda till att
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eleverna ber om lärarens syn och tankar kring ämnet och att det då kan vara svårt att hålla sig
neutral. De vill inte omedvetet förmedla en egen syn på saken. De nämnde också att det enda
material som de har använt sig av tidigare vid ett uttänkt arbete har varit filmklipp som
varken håller den standarden eller moderniseringen som de önskar. De passar sig inte heller
att visa vid sådana oförutsägbara situationer då det behandlar döden från helt andra
perspektiv och i helt andra syften. Då lärare har en betydelsefull roll i många elevers liv så
blir lärarens åsikter viktiga för eleverna. De kan lägga stor vikt vid vad läraren säger och vid
lärarens åsikter. Med detta i åtanke förstår jag lärarnas resonemang om att det kan vara
riskabelt att närma sig ett ämne som döden i skolan utan att ha något material att utgå ifrån då
risken att trampa någon på tårna är stor.
Jag kände efter att ha hört om lärarens erfarenheter att jag ville ta mig an det här problemet.
Jag ville hitta ett nytt och välfungerande material som jag kan använda när jag blir verksam
lärare för att själv inte hamna i en sådan situation. Då jag sedan barnsben alltid varit
intresserad av böcker och tyckt mycket om högläsning så föll det naturligt för mig att vilja
undersöka om det finns nutida skönlitterära böcker för barn som kan fungera som en
kunskapskälla när man undervisar om livsfrågor och om döden. Jag tycker att läsning är en
mer intim och mysig upplevelse mellan eleverna och läraren än vad det är att kolla på ett
filmklipp. I läroplanen för svenska står det att elever ska få möta olika typer av texter och
skönlitteratur från olika tider och delar av världen, samt att undervisningen ska bidra till att
eleverna får chansen att bearbeta texters innehåll både på egen hand och tillsammans med
andra (Skolverket 2017, s. 252). Nikolajeva skriver att barnlitteraturen och berättandet är en
evolutionär nödvändighet och bör ses som ett pedagogiskt redskap i skolan. Hon menar att
den är viktig då den öppnar världar och vyer som vi lärare inte direkt kan visa barnen bara
genom att föra en konversation. Läsning ger oss sociala färdigheter, etiska värderingar,
faktakunskap och formar oss som människor. Barnlitteraturen växer sig allt större i samhället
idag och påverkar barnen allt mer (2017, s.359–360). Med denna forskning som
utgångspunkt i arbetet, att man kan lära ut med hjälp av skönlitteratur så ville jag nu ta en
närmre titt på vilket utbud som fanns att tillgå om ämnet döden och hur man kan använda
dessa böcker i undervisningen?

Syfte och frågeställningar
Syftet med arbetet är att göra en jämförande analys av hur döden framställs i tre samtida
barnböcker och att ta reda på hur de kan användas didaktiskt i undervisningen i arbetet med
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livsfrågor och specifikt om ämnet döden. Utifrån lärarnas önskemål om att finna ett nytt
moderniserat material så valde jag därför att leta efter böcker som var skrivna max tre år
tillbaka i tiden. Böckerna skulle behandla ämnet döden i en stor utsträckning och fick gärna
vara huvudtemat i boken. Jag ville även att det skulle vara ett barn som mister någon i
berättelserna samt att det barnet även ska vara huvudpersonen. Detta för att eleverna lättare
ska kunna relatera till det som sker i böckerna. Jag ville också att det skulle vara en människa
som dog i böckerna och inte ett djur, samt att personen som dog skulle vara en nära anhörig
till barnet. Detta för att temat i böckerna skulle vara så snarlika varann som möjligt och att
förlusterna i stort sett då skulle bli lika stora för samtliga karaktärer. Jag försäkrade mig också
om att samtliga böcker hade bilder, då jag även ville studera vad bilderna bidrar med till
berättelsen och hur det förmedlas till läsaren. Det sista kriteriet var att böckerna skulle vara
skrivna för barn från 6–9 år för att det skulle passa den åldersgrupp jag ska undervisa i.
Utifrån dessa kriterier valda jag ut, Lotten och änglamorfar (Nilsson 2017) Hej då bästa
farmor (Lindgren Karlsson 2016) och Hoppfull (Nordlander & Nyström 2015)1. I de
böckerna kommer jag främst att fördjupa mig kring dessa frågor:
➢ Hur framställs döden i böckerna?
➢ Hur gestaltas livet efter döden?
➢ Hur beskrivs sorgeprocessen hos barnen?
➢ Vad har ritualer för betydelse för barns sorgearbete?

Den didaktiska frågan kommer få en egen del i arbetet. Den kommer främst att behandlas och
diskuteras utifrån forskning i slutdiskussionen. Då är den centrala frågan jag utgår ifrån:
➢ Hur skönlitteratur kan användas i undervisningen i arbetet med livsfrågor?

2. Metod och teoretiska ramverk
I det här avsnittet kommer jag att presentera mitt metodval och mina analysverktyg. Här
kommer du även få ta del av de begrepp och teorier som jag utgått ifrån när jag gjort min
analys. Begreppen kommer sedan att diskuteras och utvecklas ytterligare längre fram i
arbetet.

1

Då samtliga böcker saknar sidnummer har jag valt att göra egna sidnumren. Detta utifrån antalet sidor som
stod angivet om boken på förlagets hemsida. I Lotten och änglamorfar är framsidan sida 1. I Hejdå bästa farmor
är första bladet sida 1. Och i Hoppfull är framsidan sida 1. Vid alla referenser är det min egen paginering.
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Metodval
Utgångspunkten för min analys kommer vara Nikolajevas bok Barnbokens byggklossar
(2017). Min metod jag kommer utföra är en litterär analys av tre barnböcker. Avsikten med
en litterär analys är att studera texter och att få en bredare kunskap om ett specifikt fenomen
som beskrivs. Grundtanken är att man ska skapa sig en förståelse kring ett avgränsat ämne
(Forsberg & Wengström 2003, s. 126–128). Jag kommer utgå från den narratologiska teorin i
Barnbokens byggklossar och efter Nikolajevas åsikter om vad den innebär samt de begrepp
och kategorier som hon använder. Hon förklarar Narratologi som att man tittar djupare på
texters struktur och i mitt fall kommer jag att studera texters uppbyggnad, handling, motiv,
karaktärer samt vilken berättarteknik som används (2017, s. 44–45). Jag valde ut dessa
kategorier då de är mest centrala och viktiga för att kunna besvara studiens syfte och
frågeställningar.
Utifrån handling och motiv så vill jag se hur författarna har valt att skriva och behandla
ämnet döden i texterna och i vilka sammanhang de har valt att lyfta ämnet. Nikolajeva skriver
att händelser i barnböcker är det mest centrala och att vissa händelser är viktigare än andra.
Man brukar skilja på kärnhändelser och sidohändelser i en berättelse. Kärnhändelserna är det
viktigaste som händer och sidohändelserna är saker som sker runt om (2017, s. 70). I mitt fall
ska jag analysera hur författarna valt att lägga upp strukturen kring handlingarna. Om det
främst är kärnhandlingarna som är betydelsefulla för ämnet eller om det även finns
sidohändelser som är värdefulla att lyfta fram.
Utifrån vad som sker i böckerna så har karaktärerna den mest betydelsefulla rollen för mitt
syfte. Jag ska analysera hur karaktärerna reagerar på huvudhandlingen. Hur sorgearbetet hos
huvudkaraktärerna framställs och hur det kommer till uttryck i text och bild. Nikolajeva
skriver att man brukar skilja på huvudpersoner och bipersoner i en text. Huvudpersonerna är
de som boken och händelserna kretsar mest kring. När huvudpersoner och bipersoner
integrerar med varann så utvecklas handlingen i boken. En person som är extra viktig för
händelseförloppet och som har en påverkan på handlingen benämns med namnet katalysator,
den styr händelseförloppet i en bestämd riktning (2017, s. 159–160). En viktig del i en litterär
analys som man måste ha en förförståelse för är att en karaktär är en påhittad figur som är
skapad av en författare. Den kan därför vara precis hur som helst som författaren behagar. De
kan rent av vara något onaturligt, kan ha påhittade egenskaper eller frångå ett mänskligt
tänkande och beteende. Man bör därför undvika att se karaktärer helt som levande människor
(2017, s.148).
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Till sist ska jag även studera om berättartekniken har någon betydelse för textens budskap
och hur den förmedlas till läsaren. I kommande analyser kommer två berättartekniker att
behandlas, dessa är tredjepersons-berättande och en jag-berättande text. En text som är
skriven ur ett tredjepersonsperspektiv innebär att berättaren benämner karaktärerna med han
och hon samt att berättaren berättar vad som sker när det sker, ett nutids berättande (2017, s.
237). En text som däremot är skriven ur ett jag-perspektiv innebär att huvudpersonen berättar
i efterhand om vad hen varit med om. Det innebär att man endast får följa hur huvudpersonen
tänker och känner och man får endast ta del av de som huvudpersonen ser och hör. En jagberättande text är därför oftast mer personlig och känsloladdad (2017, s. 237–239).

Här nedan kan man läsa om de grundteorier som hela arbetet grundar sig på. Det är teorin om
att barn lär sig bättre när det sker i ett socialt samspel med andra, samt fördelar med att ha
högläsning i klassrummet som en inlärningsaktivitet och att använda sig av läsning som ett
didaktiskt verktyg.

Sociokulturella teorin
Hela studiens grundtanke går ut på att man kan lära ut ett innehåll i skönlitterära böcker till
elever genom att man läser det högt i en grupp och att man sedan kan behandla innehållet i ett
boksamtal. Då får eleverna chansen att först individuellt reflektera över en text och vad de
precis har hört för att sedan ta del av kunskapen som resterande i gruppen besitter. Att
läsningen behandlas som en social aktivitet som sker på både ett individuellt men också på ett
gemensamt plan. Detta synsätt på inlärning kommer i grund och botten från den
sociokulturella teorin som Vygotskij är grundaren till. Att man lär sig saker bäst tillsammans
med andra och med hjälp av olika hjälpmedel, artefakter och genom olika aktiviteter
(Strandberg 2017, s. 10–11). Aktiviteterna man gör tillsammans ger ett råmaterial inuti
hjärnan hos varje enskild individ och det leder till att man senare kan klara av uppgiften på
egen hand (2017, s. 122). Vygotskij beskriver inlärningen genom en triangelmodell bestående
av tre områden som samspelar. Subjekt (människan), objekt (världen och den kunskap som
ska läras) och artefakt (de verktyg som används) (2017, s. 80–81).
Den specifika inlärning som sker med hjälp av en bok som artefakt kan också benämnas med
ordet literacy. Schmidt förklarar literacy som att det sker när människor tillsammans talar om
texter, förhåller sig till dem och skapar en mening utifrån dem. Kort sagt reflekterar man över
hur texter påverkar läsaren (2013, s. 45, 48). Schmidt skriver också att genom literacy skapas
situationer där den som läser eller lyssnar får möjligheten att reflektera över sin egen
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livshistoria som inkluderar minnen och erfarenheter från barndomen fram tills idag. Det
omfattar tankar kring vår identitet och våra värderingar (2013, s. 46–47). Det är detta
arbetssätt som Schmidt beskriver som är grundtanken till hur man ska kunna arbete med
böckerna jag valt ut. Att böckernas innehåll hjälper åhörarna att finna en tröst i sin sorg, att
de eventuellt kan ge svar på deras frågor men också ger dom möjligheter till att själva få ta
ställning till vad de vill tro på. Det kan också väcka egna minnen och erfarenheter kring
döden som gör att man minns hur det var att genomgå en liknande händelse och därmed
skapar en förståelse för situationen som karaktären upplever.

Skönlitteraturen som kunskapskälla
De böcker jag valt ut är inga faktaböcker eller forskning om temat döden. Det är
skönlitteratur som främst är skrivna för yngre barn men även för vuxna. Skönlitteratur ses lätt
som underhållning eller tidsfördriv utan att riktigt fylla en funktion. Därför vill jag nu lyfta
fram forskning som motbevisar detta. Jag vill visa att skönlitteratur är mer än bara berättelser,
samt att de går att användas som kunskapskälla för att inhämta fakta och kunskaper.
Barn lär sig om den stora världens kunskap genom den lilla världens tillvägagångssätt,
skönlitteraturen. Där skrivs kunskapen på en lägre nivå som är anpassade till barn.
Skönlitteraturen och läsning kan därför hjälpa oss att bemästra ny kunskap (Nilsson 2007, s.
85–86). Schmidt skriver att i möte med litteratur får barn ett meningsskapande kontext till det
personen i boken är med om. När vi läser böcker får vi ta del av personernas liv, tankar och
känslor. Vi tolkar sedan dessa händelser och kopplar till egna erfarenheter och skapar en
förståelse kring dem. I denna process ställer vi oss själva i relation till personerna i boken och
utför en identitetsskapande process. Vi lär oss om oss själva genom att ställa vårt eget liv på
avstånd och läsa om liknade personers upplevelser (2013, s. 45–46). Utifrån denna forskning
och deras argument stärks tron på att skönlitteratur är något mer än bara nöjesaktivitet och att
det är fullt möjligt att främja barns utveckling med hjälp av berättelser.
Jönsson tar upp vikten av texters relevans i sammanhanget. Texter kan vidga belysningen av
ett problem om rätt text väljs ut till klassens kunskapsbehov. Läsningen måste leda ut i
verkligheten och få en mening (2007, s. 55–57). ”När litteraturen fungerar som både lampa
och spegel kan den bli en kunskapskälla” (2007, s. 56). Jönsson tar även upp forskning kring
att ha direkta och indirekta erfarenheter till textens innehåll. Finns det direkta erfarenheter
och kopplingar mellan läsaren och boken har det en stor betydelse för läsarens utveckling.
Men de indirekta erfarenheterna får inte glömmas bort för de är minst lika viktiga. Att låta en
10

Amanda Kvick
LXAG75
skönlitterärtext bli ingången till en ny kunskap genom att få läsa om erfarenheter som
personer i böckerna upplever som man själv inte är bekant med är en bra start på ett nytt
område (2007, s. 56–57). Jönssons förklaring på texters relevans kan direkt knytas an till det
problem som lärarna hade hamnat i som jag beskrev ovan. Det enda material de hade att tillgå
behandlade inte ämnet döden på ett rätt eller relevant syfte. Detta skulle betyda att man kan
arbeta och behandla ett ämne som exempelvis att diskutera döden efter filmklippen men att
jobbet man lagt ner blir förgäves då det inte får en riktig och betydelsefull mening i
sammanhanget.

3. Tidigare forskning och litteraturgenomgång
I det här kapitlet kommer jag att sätta in de samtida modernare böckerna i ett historiskt
tidsperspektiv. Jag kommer att presentera tidigare forskning som gjorts på döden som tema i
barnlitteraturen från 1700-talet fram tills idag. Detta för att senare se om böckerna följer den
utvecklingen som finns eller om de frångår utvecklingen. Här kommer man även kunna ta del
av forskning kring vanliga sorgereaktioner hos barn och barns tankar kring döden i olika
åldrar. Detta för att barns förståelse för döden har en betydelsefull faktor i hur sorgen
framställs i böckerna.

En historisk forskningsöversikt på döden som tema i barnlitteratur
Döden har sedan länge varit ett populärt ämne att skriva om. Under de senaste åren kan man
se att böcker med temat döden skrivs med nya infallsvinklar och nya motiv än tidigare. I
början på 1800-talet benämndes döden i samband med sjuka och fattiga barn. Den beskrevs
som en befrielse från plågorna man hade och lovade ett nytt och friskt liv efter detta. Eller så
målades döden upp som något hemskt, om man inte levde och handlade rätt blev man
bestraffad efter man dött (Boglind & Nordenstam 2016, s. 57). Under slutet av 1800-talet och
i stort sett hela 1900-talet kan vi följa den trenden i klassiska barnböcker som Bröderna
Lejonhjärta av Astrid Lindgren (1973) eller Lilla Sparvel av Barbro Lindgren (1976). Böcker
om samhällets orättvisor spreds sig och påverkade både barn- och ungdomslitteraturen. Man
ville att barn skulle bli mer medvetna om sin omvärld och därför dög inte skönlitteratur
längre som vettiga texter att läsa, faktaböcker hamnade i fokus (Nettervik 1994, s. 178). Förr
var det en vanligare företeelse att ett barn eller en nära anhörig dog än vad det är idag.
Barndödligheten var högre, människor dog i de stora krigen och generationer bodde mer
tillsammans. Därför var det inget konstigt att man skrev om den råa döden i böckerna. När ett
barn dog kunde man se det som en befrielse från allt det onda man fått utstå på jorden och det
uppfattades därför inte som en tragedi. Det var först vid urbaniseringen när
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levnadsstandarden ökade som döden började framstå som något främmande och farligt. Nu
ansåg man att det var ett olämpligt ämne som barn inte skulle läsa om (2017, s. 96–97). Efter
1970-talet sprängs gränserna på riktigt mellan kunskapsböcker, berättelser och vad som anses
vara vuxenkunskap och barnvänligt. Nu börjar skönlitteratur för unga med teman som
identitetssökning, sociala problem och döden bli allt vanligare igen (Nettervik 1994, s. 217). I
nutida barnböcker benämns döden oftast i samband med att huvudpersonen eller att någon
biperson i berättelsen har fått en dödlig sjukdom. Döden i dessa böcker målas ofta upp som
realistisk och avdramatiserad (2016, s. 61–62). Enligt Nikolajeva hjälper skönlitteraturen oss
att förstå döden steg för steg. Den kan ge oss löften om en pånyttfödelse, en försoning till
ämnet och ett erkännande om nödvändighet. Litteratur som behandlar temat döden lämnar oss
ofta med att det fortfarande finns hopp (2017, s. 97).
Här nedan kommer det presenteras några utvalda delar från den forskning som jag kommer
att utgå ifrån senare i min analys. Här står det kort om barns sorgearbete och vanliga
reaktioner som kan uppstå hos barn i sorg. För att ha en förståelse för reaktionerna hos ett
barn i sorg behöver man även veta vilken förståelse barn har för döden i olika åldrar. Vilka
tankar barnen kan ha eller vilken generell kunskap om livet som barn i olika åldrar besitter.
Här står det även förklarat vilken betydelse ritualer kan ha för barn i sorg samt olika sätt man
kan tolka och se på olika typer av dödsfall. Alla begrepp och teorier kommer att behandlas
och diskuteras ytterligare senare i arbetet.

Barns tankar om döden i olika åldrar
Jag har valt att främst lägga fram forskning som Atle Dyregrov har gjort på området, detta val
grundar sig på att han är en av få forskare som forskat om sorg hos människor och som ägnat
mest tid åt att studera barn i sorg. Därför anser jag att han är en av de mest kompetenta
personerna att ha med som källa i min studie.
Barns tankar om döden utvecklas parallellt med barnets mognad och tankemönster. De allra
yngsta barnen upp till fem år kan ha svårigheter med att förstå vad döden innebär. Att någon
inte längre existerar på jorden är för stort för dem att greppa. De förstår inte heller att det är
något som drabbar alla och att det är något permanent. Detta stadie kan benämnas som att
barnet ser döden som något reversibelt, att det går att ta tillbaka (Dyregrov 2007, s. 11–12).
Barn i den åldern är oftast mest rädda för att bli separerade från sina föräldrar och att bli skild
från någon av dem. De har svårt att förstå hur någon kan vara begravd i marken och finnas
uppe i himlen på samma gång (Dyregrov 2009, s. 52). Barn från fem upp till tio år har
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utvecklat en djupare förståelse för vad döden innebär. De vet att det är något permanent och
oåterkalleligt. Man har fått mer kunskap om omvärlden och börjar att förstå att alla levande
ting har en biologisk cykel. De har då även en förståelse för att äldre personer är vid cykelns
slut. Från tio år och uppåt börjar de även att förstå konsekvenser av ett dödsfall på ett mer
djupgående plan, de kan se orättvisor i det som hänt. Barnen börjar även fundera över ödet
och övernaturliga saker kopplat till döden (Dyregrov 2007, s. 13–14).

Sorgereaktioner hos barn
Dyregrov skriver att barns sorgereaktioner beror på omständigheterna kring bortgången av
personen och dessa kan delas in i två grupper. Antingen är det ett ”väntat dödsfall”, att
personen exempelvis är sjuk och man vet att hen ska dö. Eller så är det något som hänt
plötsligt och som då blir ett ”oväntat dödsfall”. Dessa två indelningar har en betydelse för hur
barnet reagerar och agerar efter att personen dött. Är det ett förväntat dödsfall har barnet
redan hunnit börja bearbeta förlusten av personen under hens sista tid i livet. Detta leder
oftast till mindre sorgereaktioner än om dödsfallet är oväntat (2007, s. 16). Ett oväntat
dödsfall som sker plötsligt leder oftast till starkare reaktioner än ett oväntat. Den absolut
vanligaste reaktionen är att barnet direkt känner en stor sorg och saknad efter förlusten av den
nära anhörige, men detta kan uttryckas på olika sätt. Personen kan få ångest, visa en stor
sårbarhet, vara arg och utåtagerande eller inte visa några känslor alls. Det kan också leda till
att barnet börjar dagdrömma och får starka minnesbilder av personen. Barnet kan även få
skuldkänslor för att man ångrar ett visst beteende man haft mot personen eller att man får
olika typer av svårigheter som gör att hen inte riktigt klarar av vardagen fullt ut (2009, s. 54–
58). Som nämnt tidigare kommer jag att behandla och gå in djupare på respektive
sorgereaktion längre fram i arbetet.

Olika synsätt på döden
Gustavsson har i sin forskning tagit fram två termer som är vanliga när man beskriver hur
man ser på ett dödsfall. Det är om det var en ”naturlig” eller en ”orättvis” död. Den naturliga
döden går att koppla till livets cykel, exempelvis att än äldre människa går bort av hög ålder
och somnar in, att det är av en naturlig orsak. Den orättvisa döden är när en något yngre
person dör och att man då anser att hen lämna jorden för tidigt, exempelvis ett barn eller en
förälder som dör på grund av en sjukdom eller dör i en olycka (2013, s. 76–77). I
Gustavssons forskning kan man också läsa att beroende på om man har en religiös
trosuppfattning eller ej så har döden olika betydelser. Döden för den troende innebär oftast
inte ett slut utan snarare en fortsättning på något nytt. Som troende tror man vanligtvis på att
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man kommer till himlen eller till ett paradis. För den icke troende är döden däremot ett
definitivt slut, själen lever inte vidare (ibid, s. 78–79).
Dödsfall av en nära anhörig
Dyregrov skriver att beroende på vem barnet mister kan sorgen bli olika stark och yttra sig på
olika sätt. Jag kommer att behandla dödsfall av en förälder och en mor- eller farförälder då
detta kommer att belysas i mina analyser längre fram i arbetet. Av alla tänkbara förluster ett
barn kan uppleva så är förlusten av en förälder den värsta och som leder till störst
konsekvenser. Föräldern symboliserar kärlek och trygghet och genom en förlust av dem
skakar de om hela barnets vardag. Dödsfallet av en mamma eller pappa blir för
genomgripande att barnet ofta vill ta avstånd från verkligheten och stänger ute alla känslor.
Efter en tid är det vanligt att barnet vill ta sig an vuxenrollen som den avlidne föräldern hade
och agera ersättningsförälder, exempelvis som att vara ”Mannen i huset” och ta hand om sina
syskon (2007, s. 35–36). Barn kan ha väldigt starka band med sina mor- och farföräldrar, men
oftast är sorgen efter deras bortgång inte lika stor jämfört med förlusten av en förälder. Barn
har lättare att förstå dödsfall som drabbar äldre människor, som en del i den biologiska
cykeln. De ifrågasätter inte döden lika mycket utan har det lättare för att acceptera det som
hänt. Vid ett dödsfall av en mor- eller farförälder innebär det oftast inte att barnets vardag och
fasta punkt i hemmet rubbas, då de oftast inte bor i samma hus som barnet och har en annan
kontakt med dem (ibid, s. 45).

Ritualer
Dyregrov menar att det finns psykologiska aspekter om varför det är bra för barn att närvara
på ritualer som exempelvis begravningar. Han skriver att många vuxna är rädda för att låta
deras barn vara närvarande på begravningar och att de ofta utesluts från att delta, de tror de
ska bli traumatiserade av upplevelsen. Han lägger därför fram forskning som motbevisar
detta. Barn upp till tio år kan behöva något konkret som visar på att en person är död. De
behöver koppla personens namn till en skylt på en gravsten eller på en kista under en
begravningsceremoni (2007, s. 14). Ritualer bidrar till att barnen inte får konstiga tankar eller
fantasier om vad som sker med kroppen och själen efter man dör och det kan göra det lättare
för dem att greppa vad som hänt rent tankemässigt. Begravningar stimulerar barnet till att
våga och kunna uttrycka sig känslomässigt. Det ger också barnet en bra och fin möjlighet till
att säga farväl till personen som dött, samt att de är lättare att prata om döden i koppling till
en ritual än till döden rent allmänt (Dyregrov 2009, s. 19–20).

14

Amanda Kvick
LXAG75

4. Analys
I det här kapitlet kommer jag göra en djupare analys av de tre utvalda barnböckerna. Jag har
valt att analysera varje bok för sig för att sedan göra en jämförande analys av alla tre
böckerna i slutet. Analysen kommer bygga på mina frågeställningar som var: Hur framställs
döden i böckerna? Hur gestaltas livet efter döden? Hur beskrivs sorgeprocessen hos barnen?
Och vad har ritualer för betydelse för barns sorgearbete? I analyserna nedan kommer jag att
utgå från Nikolajevas benämningar och begrepp ur den narratologiska teorin som jag
beskrivit tidigare.

Lotten och änglamorfar
Boken är skriven av författaren Linda Nilsson och med Lindalovisa Fernqvist som illustratör.
I den får vi följa flickan Lotten och hennes sorgeprocess efter att hennes morfar dött. Lotten
är huvudkaraktären i boken, det är på sätt och vis även hennes morfar också fast att han inte
är aktiv i berättelsen, han är död. Stora delar av berättelsen handlar om morfaderns liv då
Lotten tänker tillbaka på minnen hon har med honom och saker de gjort tillsammans. Utöver
Lotten finns det en mängd andra biroller. De viktigaste av dessa är Lottens familj bestående
av hennes mamma, pappa och lillebror, men man får även läsa om hennes lärare,
klasskamrater samt om hennes mormor. Mormodern kommer att ta rollen som en katalysator
då hon är en av de personerna som får Lotten att tänka om kring morfaderns död och som
vänder Lottens sorgearbete. Berättelsen är skriven ur ett tredjepersonsperspektiv. Mottagaren
av berättelsen är tänkt till både vuxna och barn och är tänkt att fungera som en tröstberättelse
står det beskrivet på baksidan av boken. Det står också utskrivet på första sidan att boken är
tillägnad de som har någon anhörig som lider av en minnesjukdom, men detta är inget
författaren går djupare in på.

Bokens händelseförlopp i ett kort sammandrag är att vi får börja följa Lotten när hon sitter på
sin säng och inte vill gå till skolan. Hon mår dåligt över att sin morfar gått bort och har stängt
in sig på sitt rum. Hon ligger och tänker tillbaka på sina minnen med sin morfar som vi får ta
del av då de gestaltas med både text och bilder i boken. De lyssnade på musik tillsammans,
åkte pulka, åt glass med tuttifruttiströssel, gick på café, åkte på museum, fiskade, plockade
blåbär och kollade på gamla foton i hans fotoalbum. Lotten är ledsen och har många frågor
som cirkulerar i hennes huvud. Hon vill veta var morfar är nu när han är död och vad han gör.
Lotten får med tiden bearbeta sin sorg genom att prata med olika människor och gå på
morfaderns begravning. Efter ett tag går hon även tillbaka till skolan och får träffa sina
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klasskompisar och sin fröken igen. De hade ritat fina teckningar till henne medan hon varit
borta. Med tiden känns allt lite bättre för Lotten. Hon lär sig att hantera sin morfaders död
och finner egna svar på hennes frågor om vad morfadern är och vad han gör. Han finns där
hos henne hela tiden.
Döden
Det skrivs ut ett flertal gånger att morfadern gått bort och samtliga gånger benämns det med
att han dött eller är död. Det står att under hans sista tid i livet blev han förflyttad till ett nytt
boende och orkade inte vara uppe lika länge (2017, s.13). Det står vid ett tillfälle att Lotten
tänker tillbaka på vad hennes mamma hade sagt en gång. Morfar hade drabbats av en
sjukdom som gör att man glömmer saker, detta skulle kunna innebära en typ av demens men
det är inget som tydligt framkommer eller berörs ytterligare. I boken kan man tolka det som
att Lotten tror att man förflyttas till en annan plats efter man dött då hon frågar sin mormor,
”Var tror du att morfar är nu när han är död?” (ibid, s. 27). I boken beskrivs nämligen döden
som en övergång till en ny plats eller att man kan bli andra saker och ting efter man dött som
man själv får välja.

”På hösten kan han vara regnet som slår mot hennes fönsterruta,
eller löven som virvlar runt hennes fötter. Han kan vara den första
flingan som faller och hennes spår i snön. På våren kan han vara
glittret i bäcken och vitsipporna hon plockar i backen”
(Ibid, s. 39).

Himlen bemärks ett flertal gånger som en konkret plats som Lotten tror att man kommer till i
sin mänskliga form men att man dessutom även har fått änglavingar. Utifrån Lottens
uppfattning ska man även kunna besöka den platsen och kunna kommunicera med dem som
befinner sig där. I berättelsen ritar Lotten en teckning av sin morfar som baseras på hur hon
tror att morfar har det uppe i himlen. På bilden kan man se morfadern sittandes på ett moln
med ett fiskespö i handen och med änglavingar på ryggen (Ibid, s. 31). De som har en kristen
tro tror på att man kommer till himlen och därmed lever vidare och förenas med Gud, de tror
även på att änglar finns (Ring 2007, s. 92). Utifrån dessa förklaringar kan det innebära att
läsaren tolkar det som att det är en kristen syn som förmedlas även om det inte står i
klarskrift.
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Sorgearbetet
Det beskrivs i början av boken att Lotten låst in sig på sitt rum. Hon vill vara ensam med sina
minnen. Hon känner sig sorgsen och tung i kroppen som att hon ska sjunka genom sängen. På
första bilden kan man se hur hon ligger på sin säng och gråter med ett foto av sin morfar i
handen (Ibid, s. 6–7). De här är de första beskrivningarna av Lottens sorgearbete som vi får ta
del av i berättelsen. Man kan både läsa och se på första bilden att hon känner en enorm sorg
och saknad efter sin morfar. Lotten gråter mycket och håller fast vid tanken på att morfadern
fortfarande är i livet, hon vill heller inte gå till skolan. Hon känner sig arg och irriterad över
att behöva dela sin morfar med någon annan. På en av bilderna sitter hon med armarna i kors
med ett argt ansiktsuttryck (Ibid, s. 8–9). Det beskrivs att Lotten tänker att ”Allt är förändrat,
förstört och trasigt och hon kan inte förstå hur det någonsin ska kunna gå och laga” (Ibid, s.
17). De här beskrivna reaktionerna är enstämmiga med Dyregrovs (2009) forskning om hur
ett vanligt sorgearbete kan tänkas se ut hos yngre barn. Men eftersom att Lotten inte är en
verklig person kan man inte anta att det generellt är såhär eller att det vi får läsa är fakta. Men
det beskrivna sorgearbete kan fungera som ett bra exempel om man vill visa på hur de skulle
kunna tänkas se ut i det verkliga livet. Kommande beskrivningar på sorgearbetet är också lika
med den tidigare presenterade forskningen och som förstärker möjligheterna ytterligare.
Lotten känner även en irritation, det uttrycks tydligt i både text och bild. Denna känsla kan
man tolka som att den grundar sig på att hon upplever svårigheter i vardagen. Hon vill inte gå
till skolan för att hon inte vill prata med de andra barn om sin morfar. Hon visar tecken på att
hon i det skedet har svårigheter med att ha normala sociala relationer och samtal med andra
människor och främst hennes klasskompisar. Vidare i texten kan man läsa att Lotten tycker
synd om personerna i hennes omgivning som stod hennes morfar väldigt nära, både hennes
mamma och hennes mormor. En form av skuldkänslor kan bildas som en sorgereaktion. Att
känna att man inte räcker till kommer till uttryck. Man kan utifrån texten tolka det som att
Lotten känner att hon bär ett stort ansvar för hur de andra i hennes närhet mår. Under
berättelsens gång får Lotten tid och möjlighet att bearbeta sin sorg i sitt eget tempo. Att ställa
frågor och gå på hennes morfaders begravning. Efter det bestämmer sig Lotten för att komma
tillbaka till skolan och tycker att det är okej att träffa kompisarna igen (Ibid s. 28). Allt börjar
kännas som vanligt igen. Hon vill prata om sin morfar med klassen och om roliga saker de
gjort tillsammans. Hon väljer självmant att fokusera på de positiva tankarna och minnena
istället för de dystra. Hon har även kommit till den punkt att hon till och med kan skoja om
morfadern. Alla klasskompisar lyssnar och agerar väldigt förstående, de ger henne applåder
och kramar. Då känner hon sig både varm och glad inombords. Det märks tydligt när i
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berättelsen den här vändningen i sorgearbetet sker. Man kan tydligt se på Lotten att hon är
glad. Hon ler på samtliga bilder i slutet av boken och det beskrivs att hon känner sig lätt i
kroppen igen och inte tung som en sten som i början. Något av det som inträffat lättade på
den stenen. Hon fick tid i lugn och ro hemma för att bearbeta sorgen i lugn och ro och hon
fick möjligheter till att prata med vuxna om ämnet. Det ledde som man se det som att hon
kunde acceptera att morfadern inte längre finns på jorden men överallt runt om henne. Utifrån
detta kan man lära sig att barn behöver sådana förutsättningar för att gå vidare.
Ritualer
Väldigt tidigt i boken får man reda på att Lotten ska gå på sin morfaders begravning men att
hon verkligen inte vill. Hon har valt ut en klänning som morfadern gillade med rosa och vita
blommor på (ibid, s. 6). Begravningsceremonin hålls i en kyrka med en svart kista längst
fram, i den ligger morfar. Runt kistan är det fullt av rosor och många brinnande ljus. Alla
andra är klädda i svart förutom Lotten, de talar milt och gråter. Lotten får gå fram till kistan
och lämna rosor på den. Samtidigt i bakgrunden talar en präst. Han berättar om hur morfar
var som person när han levde (Ibid, s. 21). Under fikat efter begravningsceremonin kan man
på bilden uppleva det som att Lotten verkar mer lugn och harmonisk för första gången i
berättelsen då hennes ansiktsuttryck är mer neutralt. Hon sitter tillsammans med hennes
lillebror, de äter kakor och matar fåglarna som sitter utanför fönstret (ibid, s. 22). På hennes
ansiktsuttryck kan man uppleva det som att hon faktiskt tyckte det var skönt att det var över
och att hon mådde bättre efteråt. Hon fick gråta och säga farväl och därefter gå vidare.

Hej då bästa farmor
Boken är skriven av författaren Frida Lindgren Karlsson och med Katarina Vintrafors som
illustratör. Den handlar om en flicka som heter Siri som är huvudpersonen. Viktiga biroller
som är värda att nämna är hennes mamma, pappa och lillasyster Amanda, samt hennes
farmor. Hennes farmor är en av de mest betydelsefulla birollerna i berättelsen, hon blir sedan
även en katalysator då hennes bortgång påverkar berättelsen. Berättelsen är skriven i ett
tredjepersonsperspektiv där författaren skriver vad som sker i nutid. Berättelsen är dessutom
skriven utifrån kunskaper och erfarenheter från personer i begravningsbyråbranschen enligt
baksidan av boken. Den är tänkt ska passa alla åldersgrupper men den är främst skriven på ett
neutralt och barnvänligt sätt.
Boken börjar med att Siri ska åka till sin farmor och leka över dagen. De har det roligt
tillsammans men Siri märker att farmor inte orkar lika mycket längre. Siri vet att hon har ett
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dåligt hjärta och hon märker att farmor blir trött lätt och måste vila. Senare samma dag när de
är hemma igen börjar Siri fundera runt farmoderns dåliga hjärta och börjar då även få tankar
om döden, ska hennes farmor snart dö? Hon blir rädd för att förlora sin gamla farmor. På
natten ringer telefonen och någon berättar att farmoderns plötsligt avlidit, vilket kommer som
en chock för familjen. Sedan får man följa Siris tankar och sorgearbete i boken. Från
dödsbeskedet tills att hon går på begravningen och fram tills att hon accepterat tanken på att
hennes farmor är borta och hur hon går vidare.
Döden
I boken benämns döden alltid med det ordet och inga andra benämningar ges. Det står att
farmodern har dött av anledningen att hennes gamla hjärta slutat att slå (Lindgren Karlsson
2016, s. 14). Man får läsa Siris tankar om att farmodern lämnat henne och att hon är borta. I
boken står det beskriver vad olika biroller tror händer efter man dött. Detta gör att läsaren får
flera olika förslag att utgå ifrån och själv kunna ta ställning till vad man vill tro på. Siris
pappa förklarar det som att döden innebär att man kommer till himlen. Han beskriver det som
att det är en mycket vacker plats där själen lever vidare. Han menar att man blir fri från alla
smärtor man haft när man kommer dit och att man bara mår bra. Han förklarar också för Siri
att det endast är skalet av människan som man begraver. Siri har svårt att tänka sig att skalet
av hennes farmor ligger i en kista medan ”riktiga” farmor befinner sig någon annan stans
uppe i himlen och hoppar omkring på moln (Ibid, s. 17). Siri verkar även tro att man
fortfarande har tankar och känslor efter man dött. Hon uttrycker en viss oro om att hennes
farmor ska tycka det är ensamt att ligga i en hård och kall kista under jorden. Hon vill inte att
hennes farmor ska frysa så hon uttrycker att hon behöver varmare kläder. Därefter ger Siris
mamma en annan förklaring på vad hon tror sker efter man dött. Hon förklarar det som att
själen föds på nytt. Man behåller sin personlighet men att man blir antingen till ett djur eller
till en annan människa. Siri ser då sin farmor som en bebis med rynkor. Hon förstår inte
riktigt vad själen är för något och hur den kan leva vidare (Ibid, s. 18). Den sista förklaringen
kommer från en man på begravningen som förklarar att han tror att man lever kvar inuti
människorna på jorden, i deras hjärtan och minne (Ibid, s.23). Efter alla förklaringar
framkommer det att Siri tycker det är bra att man kan tro på olika saker och att hon själv
väljer att tro på att hon kommer träffa sin farmor igen uppe i himlen fast att de skilts åt nu.
När hon ser en vit duva flyga iväg utanför kyrkan efter begravningen tolkar hon det som att
det är farmodern som är på väg upp till himlen. Hon säger ”Hejdå, världens bästa farmor, Vi
ses i himlen!” (ibid, s. 25). Det sista som Siri tänker sammanfattar vad boken kan tänkas
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förmedla på ett bra sätt. Att det finns olika synsätt och förklaringar på vad som kan tänkas ske
efter man dött och att läsaren själv kan ta till sig av de man själv känner att man vill tro på.

Förklaringar om vad som kan tänkas ske efter man dött kan på olika sätt, vissa tydligare än
andra kopplas till religioner och deras tro. Att man kommer till himlen är som nämnt tidigare
typiska inslag från kristendomens tro (Ring 2007, s. 92). Den andra tolkningen som man kan
hitta i texten är att det skulle kunna ha inslag om en hinduisk tro. Många hinduer lever efter
tron på att livet är ett kretslopp och att man återföds som en ny människa eller främst som ett
djur efter man dött. Många lever efter ”karmalagen” som står för konsekvenser av ens
handlingar tidigare i livet. Man föds på nytt i olika skepnader beroende på vad du anses vara
värdig att bli i nästa liv (Thulin & Elm 2012, s. 12). Den hinduistiska tron skulle kunna
baseras på det svar som Siri fick i samtalet med hennes mamma när de talade om vad
mamman tror sker efter man dött. Det är även denna förklaring som Siri verkar ta åt sig mest
av eftersom hon själv väljer att tro på att farmodern blir förvandlad till en duva. Den allra
sista förklaringen skulle kunna passa in både på den troende och den icke troende personen.
Att man lever kvar som ett minne hos personerna på jorden. Svaret ger varken hopp om en
pånyttfödelse som återfinns i de flesta religioner men det ger heller inte ett konkret svar om
ett definitivt slut, vilket gör det tolkningsbart för läsaren.
Sorgearbetet
Under de första sidorna får man följa en glad och sprallig Siri som är hos sin farmor och
hälsar på. De har en jätterolig dag tillsammans och på bilderna kan man se hur de skrattar och
leker ihop. När hon åker därifrån börjar hon fundera kring döden och hennes farmors höga
ålder. Siri börjar känna en viss oro över att hon ska förlora hennes farmor och hon börjar
förstå att hennes farmor kan dö. Hon blir ledsen och får svårt att sova och att äta den dagen
(Ibid, s. 10–11). Redan här innan dödsfallet sker i berättelsen kan man läsa av tydliga
sorgereaktioner likt de Dyregrov (2009) beskriver i sin forskning. Hon får svårigheter med att
äta, trots att det var hennes favoritmat som hon fick till middag. Hon får även svårt att somna
på kvällen för att hon ligger och tänker på döden. Hon har redan här börjar fundera kring ett
scenario om vad som skulle kunna hända och vad det innebär för framtiden om farmodern
dör. Detta blir då på ett sätt en form av förberedande sorgearbete. Att hon upplever vanliga
sorgereaktioner innan hon fått det riktiga beskedet. Här precis som nämnt tidigare är det bra
att ha i åtanke att Siri är en påhittad karaktär. Man kan även utifrån den här boken använda
den i syfte för att visa på hur ett sorgearbete skulle kunna se ut.
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När Siri under den natten får beskedet om att hennes farmor har avlidit kan man läsa om
hennes direkta sorgereaktioner. Hon brister ut i en stor sorg och saknad genom att hon gråter
mycket och uttrycker hur mycket hon tycker om sin farmor. Hon känner en ilska inom sig
och skriker medan hon springer in på sitt rum och smäller igen dörren efter sig. Hon upplever
kroppsliga smärtor i bröstet och i magen, det känns som om att kroppen ska gå sönder. Hon
lever i en förnekelse då hon talar om sin farmor som att hon fortfarande lever och att hon
borde leva eftersom att de träffade igår (Ibid, s. 13–14). Dagen därpå fortsätter förnekelsen
men den stärks ytterligare. När hon vaknar vill hon fortfarande tro att allt bara var en
mardröm. Då blir även vreden och irritationen större. Hon uttrycker en ilska mot hennes
lillasyster. Siri klarar inte av att se henne leka och att vara glad medan hon är helt förstörd.
Hon kan inte acceptera att allt ska fortsätta som vanligt, som att inget har hänt (Ibid, s. 15–
16). Under en dag samtalar hon med hennes föräldrar om döden. Under samtalen kan man
urskilja att hon håller fast vid tanken på att de kommer att mötas igen, troligtvis i himlen.
Hon verkar därefter mer lugn och harmonisk. Det blir en vändning i hennes sorgearbete och i
hela berättelsen, det förmedlar hopp till Siri. På en av bilderna kan man däremot se Siri
sittandes ensam i ett träd med händerna i ansiktet, hon ser ledsen ut. Detta en bit efter att hon
upplevs som mer lugn och glad. Bakom henne kan man se solen träda fram bakom molnen
efter regnet som varit (Ibid, s. 19). Vädret kan också symbolisera den vändning som Siri går
igenom, efter regn kommer solsken, efter något dåligt kommer något bra. Boken visar bra
exempel på att känslorna kan skifta. Ibland kan man må bra och ibland även må sämre men
att det blir bättre med tiden. I slutet av boken finner hon till slut en inre frid med sig själv och
kan fortsätta som vanligt.
Ritualer
I boken får förberedelserna inför farmoderns begravning en ganska så stor plats. De besöker
begravningsbyrån, väljer ut en kista och pratar om hennes testamente innan själva ceremonin
(Ibid, s. 20–21). Begravningsceremonin hålls i en stor vit sal. Den beskrivs som vacker och är
fylld av blommor och levande ljus. Alla kramas, är snälla mot varandra och tar hand om
varandra. Så hade det inte riktigt varit innan, men nu hade alla slutit fred. På en vit kista
längst fram står ett foto av hennes farmor och där finns en bukett med liljekonvaljer. I salen
spelar de fin musik, folk håller tal och sjunger sånger som hennes farmor gillade. Siri tycker
både att det är ledsamt men ändå fint på samma gång. Hon har själv med sig en bukett som
hon plockat och en teckning hon ritat som hon ska lägga på kistan (Ibid, s. 23–24). Efter
begravningen kan man läsa att Siri känner sig lättare inombords. All sorg hon känt under
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tiden har varit jobbig men att det nu efteråt känns bättre. Hela begravningsceremonin
gestaltas som fridfull och vacker, som att man avsiktligt vill förmedla ritualen som något
betydelsefullt och fint. Det står beskrivet att Siri mår bättre efter ceremonin än innan. Att det
var skönt att få säga hejdå. I Siris fall kan läsaren tolka det som att en ritual behövdes för att
hon skulle må bättre. Den kan förmedla ritualer som något betydelsefullt och inget
avskräckande.

Hoppfull
Boken är utgiven 2015 av författarna Viveca Norlander och Monika Nyström med Alexander
Söderholm som illustratör. Det är en verklighetsbaserad bok, vilket innebär att handlingen är
baserad på något som har hänt på riktigt. I det här fallet är det barnet i berättelsen som
återberättar hur det var när hens pappa gick bort i cancer, detta innebär att berättelsen är
skriven ur ett ”jagperspektiv”. Barnet som återberättar benämns varken vid namn, kön eller
ålder. Men jag har valt att tolka det som att det är en pojke som är runt sju till nio år. Han bor
med sin mamma och pappa som är två viktiga biroller. Pappan blir ganska tidigt i berättelsen
sjuk i cancer och blir därmed en katalysator. Han ändrar berättelsens händelseförlopp genom
att pojken får gå igenom olika saker när pappan blir allt sämre och till slut går bort. Utöver
mamman och pappan finns det även andra mindre biroller nämnda. De är vänner till
mamman, en sjuksköterska och pojkens mormor. Även en groda nämns ett flertal gånger i
berättelsen, den kan tolkas som en egen roll men som varken talar eller är en del av
kärnhändelserna. Berättelsen kan tolkas vara skriven i syftet att man vill dela med sig av ett
barns tankar under en sådan process till andra barn som är med om liknande saker. Detta för
att de ska finna stöttning och mod i det dom går igenom men även att de känner att de inte är
ensamma om att uppleva något liknande.
För att sammanfatta boken i ett kort utdrag som får man först följa en lycklig familj
tillsammans, där pojkens och faderns relation är i centrum. Man får ta del av saker de hittar
på tillsammans, exempelvis som att spela fotboll eller begrava en groda som dött när pojken
av misstag råkat trampa på den. Man får följa familjens öde efter att de får beskedet om att
pappan fått cancer och hur situationen hemma förändras. Sedan får man läsa om pappans tid
på sjukhuset, att han genomgår behandlingar och förändras till utseendet och till sist då även
avlider på grund av cancern som inte gick att bota. Efteråt får man läsa om hel del om
pojkens och hans mammas sorgearbete tillsammans. Hur de mår, vad de gör och hur de till
sist går vidare.
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Döden
I boken benämns döden första gången som en del av naturens gång när pojken dödade grodan
av misstag. Pappan sa att den nog var för gammal och för trött för att orka flytta på sig
(Nordlander & Nyström 2015, s. 9). Efter det benämns döden i samband med att pappan blir
sjuk och att de får reda på att han har fått en obotlig cancer. När de beskriver att han dör står
det att han tog sina sista andetag, han finns inte mer och blir nu fri från sina smärtor (Ibid, s.
20). En sjuksköterska som var närvarande under hans sista tid i livet sa att det kan hända
speciella saker i ett rum där någon snart ska dö. I rummet just då kunde man se fotspår från
en groda på golvet som inte var där innan. Detta kan man tolka som att texten har ett dolt
budskap, läsaren kan uppfatta det som att döden inte är ett slut. Även namnet på boken,
Hoppfull är ett uttalande från pojkens mamma som är kopplat till en groda som hoppar iväg i
slutet av boken. Då pojken tror att grodan är hans pappa som kommer på besök. Det man kan
dra slutsatser om är att boken förmedlar hopp. Vid ett tillfälle när barnet frågar om pappan
skulle kunna blivit förvandlad till en groda svarar mamman ”Vi vet faktiskt inte vad som
händer efter döden” (Ibid, s. 29). Det kan ge ett intryck om att man kan tro på vad man vill
och att en pånyttfödelse till ett djur kan vara möjlig för att man inte vet helt säkert. I
berättelsen kommer pojken att tolka det så. Han tror att pappan levar kvar och att han finns
överallt och vägleder dem. Kanske att han till och med skulle kunna ta formen av en groda,
då en groda dyker upp i hans drömmer och i hans vardag. Det är ingen av karaktärerna som
ger en förklaring på vad hen tror händer efter man dött. Författarna kan möjligtvis ha valt att
ha det så för att det inte finns ett bra och rätt svar på frågan. Frågan förbli obesvarad precis
som det är i verkliga livet. I denna bok är kopplingarna till religion mycket vaga. Men man
kan se några svaga likheter till en hinduisk tro om man väljer att tro på en pånyttfödelse till
ett djur enligt ”karmalagen”, men mer än det går ej att urskilja.
Sorgearbetet
Under berättelsens gång får man följa tre former av sorgearbeten hos pojken. Den första när
han fick beskedet om att hans pappa blivit sjuk. Det är ett sorgearbete där han ännu inte vet
att det ska få ett dödligt utfall, utan bara tror att saker och ting kommer att förändrats. Det
andra sorgearbetet tar vid när han kommer till insikt att pappan kommer att dö av cancer och
till slut även gör det. Det sista är hur pojken reagerar när pappan väl dött och hur han
bearbetar sorgen. Redan när pojken skulle få beskedet om pappans sjukdom märkte han att
något var fel. Han hamnade direkt i en bubbla där han stängde ute omvärlden (Ibid, s. 12).
Redan där valde han att ta avstånd från sorgen och isolera sig, han ville bearbeta
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informationen i sin takt. Detta beteende beskrivs även det i Dyregrovs forskning. Som nämnt
tidigare kan bortgången av en mamma eller pappa blir för genomgripande att barnet ofta vill
ta avstånd från verkligheten och stänger ute alla känslor (Dyregrov 2007, s. 35–36). I detta
fallet tar pojken avstånd från verkligheten redan innan föräldern dött vid första beskedet, men
beteendet är det samma. Det som pojken däremot inte gör är att ta på sig pappans roll i huset.
Han förblir sig lik utifrån det man som läsare kan urskilja.

Pojken levde till viss del i förnekelse över att pappan var sjuk, han ville att allt skulle bli bra
igen. Förnekelsen förstärks på grund av att människorna i hans närhet ständig säger att allt
kommer bli bra, vilket gör att han ser ljust på framtiden. Med tiden när pojken börjar förstå
att hans pappa ska dö får han direkt både sömnsvårigheter och mardrömmar. Vid den första
tanken på att hans pappa inte kommer att finnas så utlöses direkt en stor sorg och gråt hos
pojken (Nordlander & Nyström 2015, s. 16). Han förstår nu vad som kommer att ske i
framtiden. Under tidens gång i boken får pojken uppleva hur hans pappa förändras och sakta
men säkert tynar bort. Han börjar därför känna en viss rädsla och obehag över att träffa
honom. Det ledde till att pojken kände sig både dum och arg över sitt eget beteende (Ibid, s.
15). Hans reaktion blev det som Dyregrov (2009, s.54–58) beskriver som skam och
skuldkänslor. Under den sista tiden pappan var i livet var pojken närvarande på sjukhuset. På
bilden kan man se hur han sitter och stirrar rakt fram. Han beskriver själv att han känner sig
helt tom inombords. Reaktionen när pappan dör är inte stor från pojken sida, han beskriver
det som en tomhet som han knappt minns (Nordlander & Nyström 2015, s. 21). Tiden efter
pappan gått bort uppstår andra sorgereaktioner hos pojken. Han får till en början mer ångest
och uttrycker rädslor kring att förlora sin mamma. Han vill ha henne nära och tycker om att
bli kramad av henne. Barn kan lätt få det beteende skriver Dyregrov. De kan upplevas som
klängiga och krävande. De kan även tro att deras anhörige som är kvar i livet ska dö av
minsta lilla sjukdom eller att de aldrig mer kommer vakna när de somnar. Pojken upplever
också att han ser sin pappa hemma, sittandes i sin fåtölj eller gåendes i affären, vilket kändes
fel då han vet att pappan är borta. Detta är det Dyregrov (2009) beskriver kan uppstå om man
har starka minnesbilder av den anhörige och är väldigt vanligt.
I boken får även mammans sorgearbete ta en stor plats i boken, några reaktioner och beteende
som mamma får reagerar pojken starkt på. Han tycker att mamman förändras lite hon med.
Vid ett besök hos pojkens mormor beskriver hon att man måste få sörja när någon dött och att
de sker på olika sätt.
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”Det är så olika. En del gråter, andra blir arga och vill förstöra saker.
En del vill inte äta, andra vill äta hela tiden. En del vill sova, andra
vill arbeta hela tiden. Det finns inget rätt eller fel.”
(Nordlander & Nyström 2015, s. 27).

Hon talar om för honom att de goda minnena man har kvar kan vara det som gör mest ont för
de påminner om den kärlek till personen man haft. Med tiden i boken kan man se att allt sakta
men säkert blir bättre för både pojken och mamman. De båda har fått bearbeta sorgen med
sina vänner och familj och de börjar känna lycka och hopp igen. Reaktionerna efter ett
förväntat dödsfall ska oftast vara mildare, vilket det är i den här boken också. Pojkens
starkaste känslor kommer till uttryck innan pappan dött. Även om denna berättelse har hänt
på riktigt så behöver inte allt vara taget direkt från verkligheten. Vissa drag i boken kan vara
påhittade, exempelvis hela grejen med grodan på sjukhuset kan upplevas som påhittad. Det
som också är bra att ha i åtanke är att dessa reaktioner som denna pojken hade säger inget
generellt om hur alla barn kan reagera, bara om hur han reagerade. Detta grundar sig också på
vad han valde att dela med sig av och inte, vilket förblir osagt. Sedan ska författarna i sin tur
tolka berättelsen och göra den till sin egen. Boken ger i alla fall goda möjligheter till att visa
ur ett barns perspektiv hur man kan se på saker och uppleva saker.

Jämförande analyser av böckerna
Böckernas uppbyggnad
Först och främst vill jag jämföra böckernas struktur, uppbyggnad och innehåll för att det kan
kopplas till frågeställningen i min studie som baseras på vilka möjligheter som finns med att
använda dem i undervisningen. Är det något perspektiv eller upplägg som gynnas mer än det
andra.
I två av böckerna, Lotten och änglamorfar och Hej då bästa farmor är händelseförloppet
väldigt lika. Det är två huvudpersoner, båda är flickor som kan tolkas vara i samma ålder och
som är lika till utseendet. Båda flickorna mister en av sina mor- eller farförälder på grund av
deras höga ålder. Båda berättelserna är skrivna i ett tredjepersonsperspektiv och är därmed
skrivna i nutid. I den tredje boken Hoppfull benämndes huvudpersonen varken med kön eller
namn. Detta skulle kunna betyda att syftet var att både flickor och pojkar skulle kunna
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relatera till karaktären och att åldern inte hade någon betydelse. Jag valde ändå att benämna
karaktären som en pojke då det blev lättare att skriva om boken då, men karaktärens utseende
är svårtolkat och skulle mycket väl kunna vara en flicka med. Hoppfull är även skriven ur ett
”jagperspektiv” där huvudpersonen återberättar något i dåtid, berättarformen är mer
känsloladdad och personlig. Här mister huvudpersonen dessutom en förälder och inte en
farmor eller morfar som i de andra två böckerna, vilket gör berättelsen ännu mer
känsloladdad. I den här berättelsen kopplas även döden in på ett annat sätt än i de andra två,
den behandlar döden i samband med en sjukdom vilket ger ett helt annat perspektiv. Här kan
fler frågor om orättvisa dyka upp för de något äldre eleverna. Nikolajeva skriver att barn ofta
föredrar opersonligt berättande och att de har det lättare att förstå berättelser med ett
tredjepersonsperspektiv. ”Jagberättelser” har barn ofta svårare för och upplever som för
personliga och känsloladdade att de kan upplevas som skrämmande. Hon nämner även att
små barn ofta inte utvecklat förståelsen för jag begreppet och har därför svårt att sätta sig in i
en berättelse där det är en annan person än läsaren själv som menas men ordet jag. Då
barnlitteratur ska användas i pedagogiska syften så rekommenderas därför ett
trejdepersonsberättande (2017, s. 238). Efter denna summering av böckerna och utifrån
ovannämnda argument från Nikolajeva så skulle det betyda att Lotten och änglamorfar och
Hej då bästa farmor är bättre för didaktiska syften än Hoppfull om man ser till deras struktur.
De får det lättare att hänga med i berättarformen och kan lättare relatera och ta åt sig av det
som står.
I alla tre böckerna upplevs karaktärerna som realistiska människor som avspeglar
verkligheten. Karaktärerna kan tyckas vara i samma målgrupp och kan ge goda möjligheter
till att presentera hur barn skulle agera åldern 6–9 år. Detta skulle kunna underlätta ännu mer
för eleverna när det ska försöka att relatera till karaktärerna då det är någon i deras egen
ålder. Man kanske har en egen uppfattning om hur man själv skulle tänka och agera i en
situation som står beskrivet i boken. Beroende på vad man vill att en berättelse ska behandla
så kan man belysa karaktären utifrån olika perspektiv. Samtliga tre berättelser är skrivna ur
ett psykologiskt perspektiv. Det innebär att läsaren får ta del av karaktärers psykologiska
egenskaper och tankar (Nikolajeva 2017, s. 146–147). I vissa av berättelserna är karaktärerna
mer psykologiskt laddade än i andra. Man skiljer också på personorienterade och
handlingsorienterade böcker. I den moderna litteratur som finns idag kan man se en trend att
handlingsorienterade böcker dominerar utbudet (Ibid, s. 153–154). I det här fallet tycker jag
att det inte stämmer då dessa tre böcker främst har ett personorienterat fokus där tankar och
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känslor tar större plats än innehållsrika händelseförlopp. Handlingen är inte så varierande
men det ger stor påverkar på karaktärerna då det framkallar känslor hos dem.
Hur döden framställs
I samtliga tre böcker beskrivs döden med ordet död, att personen har dött och inte längre
finns. Ingen annan förklaring ges utan samtliga gånger skrivs det ut konkret. Detta menar
Dyregrov är bra då det annars kan skapa förvirring hos barn om vuxna inte är tydliga och
konkreta i sin förklaring (2007, s. 79). I Lotten och änglamorfar och Hej då bästa farmor var
det en gammal anhörig som dog av den biologiska cykeln. Dessa två dödsfall klassas som
”naturliga” enligt Gustavssons forskning (2013, s. 76–77). Men han skriver också som
tidigare nämnt att döden av en äldre person kan tänkas upplevas mer orättvis om man haft en
nära kontakt med personen och om hen var godhjärtad, omtänksam och bidragit med många
goda handlingar tidigare i livet (ibid, s. 77–78). Det framkommer inte tydligt i någon av
böckerna att karaktärerna upplever bortgången som orättvis men genom att se på hur det står
beskrivet kan man tolka det som att de tycker det. Siri uttrycker sig ”Nej, nej, nej. Inte
farmor. Vem som helst men inte farmor” (Lindgren Karlsson 2016, s. 13). Hon beskriver
även sin farmor som snäll och glad och bäst i världen, vilket också kan stärka att hon
upplever det så. I Hoppfull är det pappan som dör av cancer, det enligt Gustavsson (2013, s.
76–77) klassas som en ”orättvis” död då personen var en förälder och som dog i förtid. Inte
heller pojken uttrycker att bortgången av hans pappa anses vara orättvis även om det enligt
Gustavsson klassas som det. Pojken beskriver även han sin pappa med fina ord, bland annat
som en godhjärtad person och förälder. Utifrån tidigare nämnd forskning skulle detta
innebära att pojkens förlust är större än flickornas, men med tanke på att flickorna hade en så
pass nära relation till deras mor- och farföräldrar så kan alla förlusterna bli hyfsat likvärdiga.
Det man kan ha i beräkning utöver detta när man ska läsa böckerna för barn är att Hoppfull
dessutom är skriven ur ett ”jagperspektiv”. Detta perspektiv kunde som det nämnts tidigare
vara för känsloladdat och personligt att det kan bli skrämmande för åhörarna och främst med
tanke på åldern på barnen. Det kan bli för skrämmande för ett barn att höra att en förälder helt
plötsligt kan tas ifrån dem. De kan även skapa frågor och funderingar i barns huvuden som
inte fanns innan. Boken kan även leda till att barn börjar fundera mer kring orättvisor i
världen och kan bli en bra ingång till en sådan diskussion.
Dyregrov skriver att barn från fem upp till tio år ska ha en förståelse för att döden är
permanent och förstå hur den biologiska cykeln hänger ihop med kroppens organ. Att
organen måste fungera för att man ska kunna leva och att man till slut dör av ålder (2007, s.
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11–12). Ingen av böckerna nämner barnets ålder, det enda man vet är att Lotten går i fjärde
klass och detta skulle kunna innebära att hon är tio år. Ingen av barnen tror heller att föräldern
ska komma tillbaka i livet utan de förstår att deras anhöriga är döda och är borta för alltid.
Men trots det finns det förhoppningar hos samtliga av karaktärerna om en fortsättning för den
döde, att deras liv ändå inte tar slut helt. Utgår man från tidigare nämnd forskning skulle det
innebära att karaktärerna Lotten och Siri inte har en full förståelse för vad döden innebär.
Enligt Dyregrov har barn under fem år svårt att förstå kopplingen mellan samtliga
livsfunktioner och att de då kan uttrycka sig ”Kan vi inte ta med oss saft till pappa i graven?”
(2007, s. 11). Detta är i likhet med det Siri sa, ”Pappa, farmor måste ha en filt på sig och
morgonrock” (Lindgren Karlsson 2016, s. 20). Ett annat sådant uttryck som står är när Siri
tänker hur farmor både kan vara uppe i himlen och i jorden samtidigt. Samma sak kan man
läsa i Lotten och änglamorfar. Lottens tankar om att hon vill åka upp och hälsa på morfar
uppe på molnen och tala med honom kan även de ge intrycket hos läsaren om att Lotten inte
riktigt förstått vad de verkligen menas med att en person är död (Nilsson 2017, s. 37). Detta
trots att båda ska vara i en så pass hög ålder för att ha den förståelsen. I Hoppfull nämns inte
pojken förståelse för döden lika mycket mer än att han tänker att pappan inte finns mer. Det
kan finnas flera bakomliggande orsaker till detta. Antingen ville man inte fokusera lika
mycket på känslorna eller så kan det betyda att barnet som återberättat historian inte tyckte att
hans uppfattningar och tankar om döden var relevanta i sammanhanget. Eller rentutav att han
inte minns eller ville dela med sig av dessa.
Även om det finns tydliga kopplingar till forskningen som säger att Siri och Lotten inte skulle
ha en fullt utvecklad förståelse för döden så kan man inte utgå ifrån att de inte har det.
Författaren behöver inte utforma karaktärerna efter den forskningspsykologi som finns även
om hen är medveten om detta (Nikolajeva 2017, s. 146–148). Därav behöver inte
karaktärerna i böckerna nödvändigtvis vara i enighet med forskningen. De kan ha andra
tankar eller åsikter som frångår forskningen för att måla ut synen och tankarna om döden till
de som läser för att fler ska kunna känna igen sig. Det man då istället kan säga är att läsaren
kan tolka det som att Siri och Lotten inte har den förståelsen, men man kan inte fastställa att
de inte har det. Man kan däremot undra om författarna till de här böckerna och främst till Hej
då bästa farmor som var skriven av personer ur begravningsbyråbranschen tog hjälp av
forskning för att förmedla en så pass realistisk syn som möjligt. Även Lotten och
änglamorfar som var så snarlik forskningen som finns skulle även den kunna vara baserad på
forskning. Då berättelsen skulle fungera som tröstberättelse kan det innebära att man tog
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hjälp av forskning för att utforma boken, men detta är ännu en gång bara spekulationer och
förblir osagt från författarna.
I samtliga böcker finns det olika förklaringar på vad som kan tänkas ske efter man dött, vissa
förklaringar mer abstrakta än andra. Huvudkaraktärerna väljer att se på döden som en
fortsättning på något nytt men fortsättningen kan se olika ut. I böckerna anges dessa
förklaringar på vad som kan tänkas ske. Antingen återföds man som en ny människa eller
som ett djur. Du kan komma till himlen där du fortsätter att leva i ett paradis och blir en
ängel. Din själ lever vidare i olika ting på jorden i form av blommor eller regnet som faller.
Eller att en del av själen finns kvar som ett minne inuti människorna som finns kvar på
jorden. Enligt Gustavssons forskning så har man en religiös tro om döden ses som en
fortsättning men att man är icke religiös om döden är ett definitivt slut (2013, s. 78–79). Detta
i sin tur skulle innebära att samtliga böcker skulle ha med religiösa drag, att man i grunden är
troende om man har den synen på döden. Nikolajeva skriver att böcker kan spegla
författarens egna ideologier, åsikter och tankar genom karaktärerna (2017, s. 146–148). Att
de är dom som till viss del kan komma till uttryck i texten. I dessa tre böcker kan man dra
kopplingar till mestadels den kristna tron och till en viss vag del den hinduistiska tron. Det
var även förekommande att en och samma bok kan förmedla två religiösa synsätt. Det
framgår inte att berättelserna skulle vara skrivna utifrån en specifik religiös tro och man kan
ställa sig kritisk till detta eftersom flera olika trosuppfattningar kan ses i en och samma bok
samt att kopplingarna är så pass diffusa. Man kan istället tolka det som att syftet med
budskapet i främst Lotten och änglamorfar och Hejdå bästa farmor är att förmedla olika
typer av svar till läsaren, att de själva får välja vad de vill tro på och att det inte finns något
rätt eller fel. Tanken bakom böckerna var nog inte att man utgick från en religion när man
skrev dem, snarare att det är vanligt förekommande tankar som barn och vuxna kan ha utan
att vara troende. Då Hoppfull dessutom är skriven ur ett barns perspektiv och att barnets
uppfattningar om döden inte är fastställda så kan man inte dra de parallellerna alls. Det står
inte i texten att pojken skulle vara religiös eller börjar att få en hinduistisk tro på något sätt
mer än att han leker med tanken om att hans pappa skulle kunna leva vidare i en annan
mänsklig form, en groda.
Utifrån forskningen som finns på hur man skrev om temat döden i barnböcker från 1700-talet
fram tills idag så följer böckerna till stor utsträckning de nya infallsvinklarna som moderna
barnböcker idag har. Döden som tema i moderna barnböcker i dagens samhälle målas ofta
upp som både realistiskt och avdramatiserad (Boglind & Nordenstam 2016, s. 61–62). Den
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här analysen visar att de följer den trenden. Det är realistiska berättelser och trovärdiga
mänskliga karaktärer som dör på ett avdramatiserat och naturligt sätt. Sjukdomar som var ett
vanligt förekommande motiv fanns med i en av mina utvalda böcker. Då kan man också
tänka att studien endast är baserad på tre utvalda böcker, vilket gör det svårt att säga något
om samtida moderna böcker överlag men utifrån dessa kan man se att de följer trenden.
Modern barnlitteratur med döden som motiv lämnar ofta läsaren med hopp och med löften
om pånyttfödelse (Nikolajeva 2017, s. 97), är helt i överensstämmelse med samtliga tre
böcker. Det enda som stack ut från mitt urval var att en av böckerna hade ett litet inslag om
att döden sågs som en befrielse från plågorna man hade, vilket stämde överens med böcker
som var skrivna om ämnet på 1800–1900-talet (Boglind & Nordenstam 2016, s. 57). Detta
uttalande finns i stort sätt ordagrant med i boken Hoppfull, när mamman pratar om att pappan
dör och nu slipper plågor från cancern (Nordlander & Nyström 2015, s. 20). Detta innebär att
den boken har både nya och till viss del även äldre inslag. Till skillnad från böckerna förr på
1700- och 1800-talet och böckerna som är skrivna nu är främst att det oftast inte är ett barn
som är döende, utan att det är en vuxen. Detta kanske för att avdramatisera händelserna
ytterligare. Det är i alla fall inte lika vanligt i barnböcker utan är lite vanligare i
ungdomsböcker.
Sorgearbetet
I barnlitteratur eftersträvas det ofta att verklighetstrogna karaktärer ska bete sig enligt
barnpsykologisk forskning och följa den kognitiva utvecklingen som finns (Nikolajeva 2017,
s. 146–148). I samtliga böcker kan vi uppleva att det är så. Alla tre huvudkaraktärer agerar,
tänker och uttrycker sig som att de vore verkliga barn i 6–9 års ålder som genomgår en svår
sorg. Samtliga reaktioner som Dyregrov (2009) beskriver om i sin forskning som jag nämnt
och behandlat tidigare finns med i alla böckerna mer eller mindre. Det förstärker intrycket om
att karaktärerna uppfattas som verkliga ytterligare. Även inslag som visar på hur en bristande
förståelse kan komma till uttryck hos barn beskrivs tydligt i samtliga tre böcker. Detta gör
nog att många läsare och åhörare i samma ålder säkert kan känna igen sig i det dom läser och
då även kunna relatera till det. Inget av beteendena karaktärerna yttrar avviker från Dyregrovs
teorier, men några karaktärer har fler och starkare reaktioner än de andra. Exempelvis kan
man uppleva det som att Siri och Lotten har starkare sorgereaktioner än pojken för att de står
beskrivet oftare hur de känner och mår. Deras känslor är mycket mer välbeskrivna är de i
Hoppfull. Men däremot finns det andra typer av sorgereaktioner i Hoppfull i form av starka
minnesbilder, att han tror sig se sin pappa i levande form som inte finns o de andra två
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böckerna. Här måste man också ta ställning till när sorgearbetet började i berättelsen för att få
en förståelse för hur mycket av sorgearbetet vi får ta del av och hur väl känslorna är
beskrivna. I Hoppfull får man följa tre faser av sorgearbetet, där stort fokus ligger på det
förberedande inför att föräldern ska gå bort men även mycket av hur han mår efteråt. I Hej då
bästa farmor är det inte fallet då beskedet kom som en chock. Här får endast följa
sorgearbetet efter beskedet. I Lotten och änglamorfar framkommer det inte när morfadern
dog och hur lång tid de gått från beskedet tills att vi får ta del av berättelsen. Det man får ta
del är även här det sorgearbete som sker efter beskedet. Det jag vill poängtera är att Hoppfull
kan upplevas vagare att förmedla känslor än de andra, men att de istället ger en bredare
överblick på känslor under fler faser och kan därför inte vara lika detaljerade som de andra
två böckerna. Den boken verkar också utspela sig under en mycket längre tidsperiod än de
andra två böckerna, detta kan man utgå ifrån då det sker årstidsskiftningar i slutet av boken.
Man har tagit delar av sorgearbetet under en längre period. I Hejdå bästa farmor och i Lotten
och änglamorfar så får man endast ta del av en berättelse som utspelar sig under en kortare
tid vad det verkar och är där av mer detaljrikt.
Komma tillbaka till skola
En sak som skiljer händelseförloppen åt mellan de tre böckerna är att Lotten även kommer
tillbaka till skolan under sin sorgeprocess och att man får läsa om klasskamraternas och
lärarens agerade på detta. I boken väljer Lotten själv när hon känner sig redo att komma
tillbaka till skolan och hon väljer själv att hon ska prata om sin döda morfar med
klasskompisarna. Detta är i enighet med den forskning som Chesterson skriver om som
fokuserar på sorgearbete i skolan och hur det bör behandlas. Vid återgång till vanliga rutiner
och att komma tillbaka till skolan är det bra att låta barnet ta många egna beslut gällande
frågor om information till vänner och pedagoger på skolan. På så vis får barnet känna kontroll
över vad som väntar. I skolan är det bra om barnet inte blir tvingat till att prata om
bortgången utan i sådana fall själv tar initiativet att prata om det (2011, s. 97). Utgår man från
detta så var återgången till skolan exakt så som den bör vara för ett barn i sorgearbete och ser
man till hur sorgearbetet fortskrider i berättelsen så blir det bara bättre för Lotten efter
återgången till skolan. Klassen gav henne det stödet och de reaktionerna på vägen som
behövdes. Detta skulle kunna vara ett riktigt bra exempel på hur man som lärare kan använda
sig av den här information för att informera och skapa en förförståelse i en klass om en elev
går igenom en sorg och snart ska komma tillbaka.
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Ritualers betydelse för sorgearbetet
Dyregrov skriver att barn upp till tio år kan behöva något konkret som visar på att en person
är död. De behöver koppla den avlidne personen till ett exempelvis ett namn på en gravsten,
eller till ett foto på en kista (2007, s. 14). Dyregrov menar att de hjälper barnet att få grepp
om ett dödsfall tankemässigt. Det stimulerar barnet till att vilja uttrycka sig känslomässigt
och ger barnet en möjlighet till ett avsked (2009, s. 19–20). Lotten och Siri får vara med på
begravningsceremonierna och de deltar i anknytande aktiviteter som berör begravningen. I
båda böckerna förekommer en kista och ett fotografi av något slag som Dyregrov menade var
bra för sorgearbetet. Båda huvudpersonerna var ledsna under ceremonin men upplevdes
lättare och gladare efteråt. Detta kan man tolka som att ceremonin var en vändpunkt i
flickornas sorgearbete och att deltagandet på ceremonierna hjälpte. Siri uttryckte sig som att
hon kände sig lättare och att det var skönt att hon fick ett avsked av sin farmor. Lotten
uttrycker inga känslor i skrift men på bilden när hon fikar efter ceremonin kan man uppleva
det som att hon inte längre är ledsen utan verkar vara lugn. Senare samma dag bestämmer sig
även Lotten för att gå tillbaka till skolan. Element som dessa kan diskuteras med en elev i
sorg och visar på att vändpunkten kommer samt att man då kan uppmana eleven till att vilja
delta på ceremonier. Läraren skulle även kunna tipsa föräldrar som har barn i sorg att läsa de
här böckerna hemma så de kan se en nytta i att barnet deltar vid ceremonier för barnets bästa.
Både Lotten och änglamorfar och Hejdå bästa farmor har flera element som tyder på att man
utgår från hur en kristen begravningsceremoni ser ut enligt Rings forskning om religion
(2007, s. 130–131). Man nämner att en av ceremonierna sker i en kyrka, att kroppen förvaras
i en kista, att man tänder ljus, prästen håller tal och att man spelar fin musik. Samtliga saker
är typiska för kristendomens begravningsceremonier. I Hejdå bästa farmor nämns det även
att det finns en minneslund utanför kyrkan (Lindgren Karlsson 2016, s. 23), vilket är en plats
utanför kristendomens kyrkor där man sörjer. Samtliga element tyder på att man tagit de mest
vanligt förekommande elementen från begravningar som sker här i Sverige. Tanken bakom
skulle kunna vara att man ville måla upp det så realistiskt som möjligt så att barn kan få en
inblick i hur en typisk begravning kan gå till, att det inte är något avskräckande. Inget från
ceremonierna i böckerna tyder på att det skulle finnas drag från en hinduisk tro.

I Hoppfull förekommer ingen begravningsceremoni men pojken får vara närvarande genom
hela pappans behandlingsprocess. Från att pappan får beskedet om cancern, när han fått
genomgå olika behandlingar och till sist blir inlagd på sjukhuset och till slut då även dör.
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Detta skriver Dyregrov är minst lika viktigt som att delta vid en ceremoni. Att barnet får en
uppdaterad information om personen som är sjuk och eventuella förändringar som sker
(2007, s. 82–83). Pojken får bevittna som det beskrivs i boken hur pappan blir smalare och
svagare och till slut tappar allt hår (Nordlander & Nyström 2015, s. 15). Vad som hade varit
bra som Dyregrov nämner är att han hade fått en förklaring på vad det är som sker med
kroppen och varför det blir som det blir. Vad som också är viktigt att poängterar skriver
Dyregrov är att man är ärlig mot barnen och pratar om vad som kan eller ska hända (2007, s.
84). I boken upplever ju pojken det som att alla omkring honom säger att ”Det kommer nog
att bli bra ska du se” (Nordlander & Nyström 2015, s. 14), vilket är ett väldigt vanligt svar
om man inte vet vad man ska eller bör säga. Men i det här fallet skulle det innebära att det
inte gynnade pojken. Vad man som lärare kan lära sig av detta är att man är ärlig med
informationen man ger till eleverna och hur man väljer att svara på deras frågor. Ännu en
gång visar det på hur viktigt det är att vara väl förberedd.

Illustrationernas betydelse för texten
I alla tre böckerna har bilderna en viktig roll för berättelsen. Deras främsta uppgift är att
förmedla känslorna karaktärerna har och att stärka de viktigaste händelserna i texten. De är
alla målade efter olika stilar och i olika färgskalor vilket gör att man som läsare får olika
upplevelser. I Lotten och änglamorfar är samtliga bilder färgglada och mer innehållsrika,
vilket gör att läsaren fortfarande kan känna en viss glädje när man läser boken trots att
händelseinnehållet är dystert. Ett genomgående tema i bokens bilder verkar vara att man
använder många olika färger i en och samma bild, mycket mönster och mycket blommor i
varje bild. Ett typiskt sånt exempel är när Lotten sitter på sitt rum och hennes rum är
uppmålat i bakgrunden (Nilsson 2017, s. 9). När bilderna är så väl utformade lägger man ner
mer tid på att titta på bilderna och att diskutera dem utöver texten. De bidrar med så mycket
mer än att bara spegla innehållet, de blir en berättelse för sig. I Hej då bästa farmor är
bilderna lite mer intetsägande. Några av de är väldigt kraftfulla och betydelsefulla när det
kommer till att förmedla känslor och budskap i texten. Exempelvis när dödsbeskedet sker, då
ändras färgskalan drastiskt från något nertonade färger i blågrått till svart och vitt (Lindgren
Karlsson 2016, s. 12–13). De blåa nyanserna som finns i ett genomgående tema i bilderna ger
läsaren ett visst lugn när man läser texten, vilket gör att man reagerar starkt när de svarta
bilderna kommer. I Hoppfull får man känslan av att det är något skört eller heligt som ska
berättas, detta delvis på grund av att illustratören valt en så pass ljus färgskala genom hela
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boken, att bilderna blir något abstrakta (Nordlander & Nyström 2015, s. 22). Några av
bilderna ger känslan av att de nästan kommer att försvinna och suddas ut helt, som att de hade
solblekts. Detta kan tolkas som en symbolik till berättelsen, ett liv som tynar bort. Även här
finns det tillfällen då färgskalan ändras. Det ena tillfället är när beskedet om cancern kommer,
då går bilderna från färgrika till nertonade. Sedan på bilden när pojken får insikt i att pappan
ska dö så är färgskalan väldigt mörk. Det sista exemplet är i slutet av boken när pojken och
mamman börjar att återgå till vardagen och mår bättre, då blir det även höst i boken med mer
varma och klara färger än tidigare. Boglind och Nordenstam skriver att bilderna har stor
betydelse för texten. Hur de samspelar och är uppmålade är avgörande för om läsaren väljer
att titta på bilderna före de läser texten, de kan därmed får en annan uppfattning om innehållet
(2016, s. 132–133). I barnlitteratur är de vanligare att bilderna är dominerande och ger ett
psykologiskt djup till händelserna. Om man bara då utgår från bilderna så ger de olika
psykologiska betydelser. Lotten och änglamorfar kan ge effekten av att man fortfarande ska
känna hopp och glädje, att allt kommer bli bra trots händelserna. I Hej då bästa farmor är
fokuset på att förmedla känslor. Att de går från en ljus färgskala till mörk och sedan tillbaka
till ljus igen. Hur mörkt och tungt det än kan kännas i livet så kan allt kännas bli lätt och ljust
igen. Lika så är det i Hoppfull där det även förmedlas det sköra och det oskuldsfulla i livet, de
vill måla upp döden som något fridfullt.

5. Slutdiskussion
Barnböcker kan skilja sig en del åt trots att de har samma motiv och budskap. Det skulle
kunna tolkas som att Lotten och änglamorfar var den bok som förmedlade känslor mer
komplext än de andra två böckerna på grund av bilderna gentemot innehållet. Det kunde
tolkas som att det lågt ett dolt budskap bakom utformning av bilderna i boken då de är glada
och varma i färgspråket medan innehållet i texten är mörkare och dystrare. Boken var en
tröstberättelse enligt författaren och därav valde man kanske att ha ett gladare färgspråk, att
det var baktanken i hur man ville förmedla berättelsen. Fördelen med att boken ger olika svar
på frågan om hur livet efter döden gestaltas så ger den goda möjligheter till diskussioner och
öppnar upp för skilda åsikter i en klass. Som Jönsson beskriver det så bör texter väljas för att
få fram olika perspektiv på ett ämne. Att skapa flera möten och lyfta olika erfarenhetskällor
hos lyssnarna kan skapa intressanta boksamtal och diskussioner efteråt (2007, s. 63). Boken
skulle därför fungera utmärkt som en högläsningsbok om man ska starta upp ett tema om
döden. Den skulle även vara bra för elever i krissituationer och sorg att få höra den under sitt
egna sorgearbete. Den kan även användas som stödmaterial för att ge klassen en förförståelse
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för hur de ska agera mot en elev som genomgår en sorg. Att alla elever får ta del av en text
och att kunskapen blir kollektiv och att de utvecklar en generell förståelse för ämnet (Nilsson
2007, s. 25). Det är även en bok som läraren kan tipsa föräldrar att läsa, om man vill att
barnet ska vara med på en begravning och att man vill avdramatisera ceremonin för dem. Det
enda som möjligtvis skulle kunna vara negativt för barnen och upplevas som förvirrande är
väl om de söker ett konkret svar på sina frågor och då tycker att svaren i boken är för
abstrakta. Däremot att starta upp en temaundervisning med den här boken skulle nog fungera
ypperligt.
Läsning av skönlitteratur som inlärningsmetod är bra på det sättet att de är oberoende av ett
läromedel. Skönlitteraturen hamnar i fokus och blir den centrala funktionen i
kunskapssökandet (Nilsson 2007, s. 15–16). Nilsson lyfter även viss kritik som finns med
arbetssättet som gör att många lärare drar sig för att använda temaläsning. Det ena är att
bristen på variation av skönlitteratur på skolorna är stor och att ha tillgången till litteratur är
en grundförutsättning för att lyckas med temaläsning. Eller att många lärare har för lite
erfarenhet om tematiskt arbete överlag och tycker det är svårt att planera. Vad är egentligen
ett lämpligt tema? (Ibid, s. 15–16). Detta är en fråga som många lärare skulle kunna fastna på
och därför inte vågar gå vidare med sina idéer till undervisning med hjälp av böcker. Man
vågar inte ha döden som ett stort temaområde i skolan då det kanske upplevs som för starkt
eller konstigt. Denna studie skulle möjligtvis kunna hjälpa den att se förbi dessa
tveksamheter.
Om man jämför hur Lotten och änglamorfar och Hej då bästa farmor är skrivna och vem
bokar tilltalar mest så upplevs det som att Hej då bästa farmor riktar sig mer till vuxna än till
barn. Det är ett så kallat dubbelt tilltal, det passar båda grupperna. Boken är dessutom enligt
författarna skriven ur ett ”begravningsbyrå-perspektiv”, vilket man kan uppleva då den
belyser delar som att de besöker en begravningsbyrå, de väljer ut kista och de talar om ett
testamente på ett sätt som inte är lika vanlig förekommande i barnböcker. Boken är bra på det
viset att den lyfter hur barn kan tänka kring de sakerna de genomgår, men då fungerar den
mer som en upplysande bok för föräldrar och för lärare. Man tappar lite av berättelsekänslan i
boken när den blir för informativ om sakerna de gör. Även den här boken gestaltar vad som
kan tänkas ske efter man dött på olika sätt, men den upplevs mer förvirrande är Lotten och
änglamorfar. Detta kan bero på att man så plötsligt går från den ena förklaringen till den
andra. Den här boken skulle kunna fungera som en högläsningsbok om det var en av flera
böcker i ett tema. Den ger goda diskussionsmöjligheter och skulle kunna fungera utmärkt om
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man fokuserar på hur sorgen förmedlas och att man vill få ut en förståelse för detta i en klass.
Man kan ställa sig lite tveksam till om man kan använda den för att lyfta ämnet under en
krissituation där en elev just då bearbetar en sorg då den tar upp döden i en chockartad
situation. Den skulle eventuellt kunna vara lite för dramatisk för de allra minsta barnen att
lyssna på eftersom den anhöriga går bort så hastigt. Den kan skapa en rädsla hos dom som
inte fanns där från början om de är extra mottagliga för sådana typer av texter.
Hoppfull skulle mycket väl kunna läsas i helklass som högläsning om man har en del tid till
boksamtal och för eleverna att ställa frågor efteråt. Då texten kan väcka starka känslor kring
händelseförloppet bör man som lärare vara mer förberedd innan man läser på barnens frågor
och funderingar kring sorg, döden och även om cancern som sjukdom. Någon i klassen
känner säkert någon i deras närhet som drabbats av cancer och det kan väcka starka känslor
vilket man måste kunna hantera. Yngre barn kan också reagera starkt på att få höra och se på
en bild att en människa dör. Även om bilden och scenen är avdramatiserad och målas upp
som fridfull, det ser ut som att personen sover så bör man överväga om gruppen kan ta emot
sådan information på ett bra sätt. Barn kan säkerligen få många funderingar kring varför
pojken blev rädd för sin pappa och varför pappan förändrades så under sjukdomen. Boken i
ett undervisningssyfte skulle även den kunna fungera om man vill förbereda sina elever på att
ta emot en annan elev som mist någon nyligen i cancer. Eller om de läst att någon känd
person gått bort i cancer och att man vill tala om sjukdomen på ett bra sätt. Jag hade nog inte
valt att läsa en sådan här bok om ämnet inte var aktuellt. Nilsson skriver att valet av tema och
böcker bör styras av intresse hos eleverna, relationer eller aktuella händelser i klassen (2007,
s. 25). Att använda boken för att ge svar på vad som kan ske efter man dött ger inte allt för
mycket då svaren är knappa och svårtolkade. Jag skulle heller inte välja att inleda ett
temaarbete med att läsa den här boken eller att använda den som ett diskussionsunderlag för
att diskutera vad som kan ske efter man dött. Den kan fungera att läsa som en av flera böcker
i ett temaarbete om döden, om tanken är att man vill belysa olika sätt en människa kan gå
bort på. Det är bra att läsa olika böcker där temat i böckerna kan vara detsamma men att
exempelvis huvudpersonen är av olika kön, eller att berättelsen har olika slut (Jönsson 2007,
s. 63). På så sätt ger man en nyanserad bild av temat och man kan vidhålla ett normkritiskt
perspektiv.
Att läsa samtliga böcker under ett tema skulle fungera utmärkt då alla böcker behandlar
ämnet på olika sätt. Det gör det mer trovärdigt att läsa om sorg och att det kan se olika ut från
person till person än om sorgen hade gestaltats lika. Alla var väl förankrade i verkligheten
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enligt Dyregrovs forskning (2009). Hade samtliga reaktioner beskrivits i samtliga berättelser
hade innehållet blivit mindre trovärdigt. Det man heller inte får glömma är att forskning inte
drar en generalisering av alla barn. Den är också gjord på en utvald målgrupp och
representerar inte hur alla barn tänker och agerar i sorg. Det finns med största sannolikhet en
ännu större variation än vad Dyregrov beskriver även om han är en trovärdig källa och gjort
forskning på många grupper under flera års tid. Barns tankar om livet och om döden går
säkerligen inte att sätta en viss ålder på. Det beror nog mycket på tidigare erfarenheter de fått
ta del av i livet både från hemmet, från sociala medier och från böcker. I de här fallen vet man
inte heller om författarna varit medvetna om den forskning som funnits på området.
Författarna kan medvetet ha valt att fylla ut böckerna med vissa tankar och förhållningssätt
eller så har de varit helt omedvetet om vissa delar de utformat i böckerna och hur de kan
tolkas. Därför bör man främst fokusera på hur texten mottages av läsaren och inte så mycket
om innehållet i sig.
I det stora hela kan man säga att böckerna förmedlar ett högst modernt och nyanserat tänk
kring temat döden. De har en variation på svar som man kan ha som underlag för att föra
diskussioner utifrån med eleverna. Samtliga böcker kan fungera som en ingång till temat då
de är välskrivna i text och bild fast att de förmedlar känslor och innehåll på olika sätt.
Eftersom mycket var välförankrat i forskning så kan man ha detta som argument för varför de
är bra att använda i undervisningssyften om någon skulle vara tveksam till materialet. Detta
är otroligt betydelsefullt då det kan styrka dig som lärare och ditt val av material. Böckerna
ger inga förskönade utlåtanden eller avviker från sanningen på något sätt utan berättelserna är
ärliga och ger en rättvis bild av hur det kan vara i verkligheten. Sen finns det inget i böckerna
som säger att den ena förklaringen på livet efter döden är bättre än den andra eller verkar mer
trovärdig. Vi har ju faktiskt ingen aning om vad som sker efter detta och inget kan svara på
om något av dessa utlåtanden faktiskt stämmer.
Nyckeln till att välja rätt böcker som kunskapsmaterial och att få till ett bra temaarbete som
fungerar beror i slutändan helt på lärarens kompetens. Hur väl påläst och förberedd läraren är
på vad som finns i böckerna och på de frågor som kan komma upp. Att veta i vilket syfte man
har valt att använda en bok och hur man ska jobba med boken i efterhand. Även att ha en bra
känsla för hur sin klass fungerar, deras erfarenheter i livet och hur de reagerar på olika texter
är en förutsättning för att boken ska nå fram till dem på ett bra sätt. Att välja en bok
exempelvis som är snarlik en händelse som en specifik elev har en traumatiserad upplevelse
kring är kanske inte det optimala om eleven är närvarande. För att sammanfatta det hela så
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bör fler lärare använda sig av skönlitteratur och temaläsning som kunskapskälla i
klassrummet. Att använda dessa böcker för att behandla de stora frågorna om livet och döden
fungerar alltså alldeles utmärkt kan vi nu konstatera. Boken blir en perfekt ingång för de
yngre eleverna att få möta den stora världen på genom en jämlik person ögon. Förutsättning
är att det finns en tanke bakom det man gör och en klok lärare som tänkt till.
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